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Opis sekcji programowalnych
Rozdział ten zawiera opis programowanych parametrów centrali, opis ich działania, opcje tych parametrów oraz
usytuowanie opcji wymagających programowania.
Uwaga! Ta instrukcja powinna być używana wraz z instrukcją instalacji PC1404 (numer serii 29008636).

[000] Programowanie przycisków funkcyjnych
[00] ‐ Wyłączenie przycisku
Przycisk tak zaprogramowany nie jest aktywny. Jego naciśnięcie nie powoduje wykonania żadnej funkcji.
[01] ‐ [02] ‐ Nie używane
[03] ‐ Włączenie domowe
Umożliwia włączenie systemu. Wszystkie linie, typu sypialnianego będą automatycznie blokowane. Linie opóźnione
udostępnią opóźnienie na wejście i wyjście. Jeśli opcja Szybkiego Włączenia nie jest aktywna, użytkownik będzie musiał
podać ważny kod po naciśnięciu przycisku zaprogramowanego jako „Włączenie domowe”.
[04] ‐ Włączenie zwykłe
Umożliwia włączenie systemu. Wszystkie linie, łącznie z sypialnianymi są włączone po czasie opóźnienia na wyjście. Linie
opóźnione udostępnią opóźnienie na wejście i wyjście. Jeżeli opcja Szybkiego Włączenia nie jest włączona, użytkownik
będzie musiał podać ważny kod po naciśnięciu przycisku zaprogramowanego jako „Włączenie zwykłe”.
[05] ‐ [*]+[9] Włączenie bez opóźnienia na wejście
Po naciśnięciu tego przycisku należy wprowadzić ważny kod użytkownika. Po zakończeniu czasu na wyjście podsystem
zostanie włączony w trybie domowym, a czas na wejście zostanie usunięty.
[06] ‐ [*]+[4] Włącz/Wyłącz gong
Naciśnięcie przycisku spowoduje włączenie funkcji gongu, gdy był on wyłączony lub wyłączenie, gdy był włączony. Jeden
dłuższy dźwięk klawiatury oznacza wyłączenie, trzy krótkie włączenie.
[07] ‐ Nie używane
[08] ‐ [*]+[1] Tryb blokowania linii
Przycisk ten umożliwia szybkie wejście w tryb blokowania linii. Jeśli wymagany jest kod użytkownika, to powinien on być
wprowadzony przed przystąpieniem do blokowania linii.
[09] ‐ [*]+[2] Wyświetlenie usterek
Przycisk ten umożliwia szybkie wejście w tryb wyświetlania informacji o zaistniałych uszkodzeniach.
[10] ‐ Nie używane
[11] ‐ [*]+[5] Programowanie kodu użytkownika
Umożliwia szybkie wejście do menu programowania kodów użytkowników. Po naciśnięciu przycisku należy wprowadzić
kod główny lub kod nadzorczy.
[12] ‐ [*]+[6] Funkcje Użytkownika
Umożliwia szybki dostęp do funkcji użytkownika. Po naciśnięciu przycisku należy wprowadzić kod główny lub kod
nadzorczy, aby wejść do menu poleceń.
[13] ‐ [*]+[7]+[1] Wyjście użytkowe 1
Pozwala na szybkie uaktywnienie wyjścia PGM zaprogramowanego jako Wyjście użytkowe 1 bez konieczności
wprowadzania sekwencji [*]+[7]+[1]. Po naciśnięciu przycisku może być wymagane wprowadzenie ważnego kodu
użytkownika.
[14] ‐ [*]+[7]+[2] Reset czujek dymu / Wyjście użytkowe 2
Pozwala na szybkie uaktywnienie wyjścia PGM zaprogramowanego jako opcja [3] – Reset czujek dymu bez konieczności
wprowadzania sekwencji [*]+[7]+[2].
[15] ‐ Nie używane
[16] ‐ [*]+[0] Szybkie wyjście
Naciśnięcie przycisku zaprogramowanego jako Szybkie wyjście spowoduje, że centrala umożliwi jednorazowe naruszenie
linii opóźnionej w dozorze na czas 2 minut. Pozwala to opuścić obiekt bez wyłączania systemu z dozoru.
[17] ‐ [*]+[1] Uaktywnienie linii wewnętrznych ‐ sypialnianych
Przycisk ten w prosty sposób pozwala na uaktywnienie linii sypialnianych w przypadku, gdy system został włączony w
trybie domowym.
[18] ‐ Nie używane
[19] ‐ [*]+[7]+[3] Wyjście użytkowe 3
Pozwala na szybkie uaktywnienie wyjść PGM zaprogramowanych jako Wyjście użytkowe 3.
[20] ‐ Włączenie w tryb nocny
Pozwala na włączenie systemu w trybie nocnym. Jedynie linie zaprogramowane jako „nocne” zostaną zablokowane. By
możliwe było włączenie systemu w trybie nocnym, system musi być wyłączony z dozoru, lub włączony w trybie domowym.
W trakcie włączania systemu w tryb nocny klawiatury systemowe nie wygenerują żadnych dźwięków, sygnalizacja czasu na
wyjście zostanie wyciszona. Jeżeli w systemie nie będzie zaprogramowanej żadnej linii nocnej, a zostanie włączony
przycisk funkcyjny „Włączenie nocne” system uzbroi się w trybie zwykłym.
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[21] - [*]+[7]+[4] Wyjścia użytkowe 4
Pozwala na szybkie uaktywnienie wyjść PGM zaprogramowanych jako Wyjście użytkowe 4.
[22] -[24] Nie używane
[25] - Natychmiastowe włączenie w tryb domowy
Funkcja działa podobnie jak „włączenie w tryb domowy” z wyjątkiem, że po naciśnięciu przycisku funkcyjnego
zaprogramowanego jako „natychmiastowe włączenie w tryb domowy” klawiatury oraz sygnalizatory nie wygenerują
żadnych sygnałów potwierdzających włączenie, system nie zacznie odliczać czasu na wyjście i uzbroi się w dozór
natychmiastowo. W rejestrze zdarzeń zapisze się zdarzenie „włączenie w tryb domowy”. Jeżeli w systemie nie będzie
zaprogramowanej żadnej linii sypialnianej, system uzbroi się w trybie zwykłym bez opóźnienia na wyjście.
[26] -[33] Nie używane

[001] - Definicje Typu Linii Dozorowych
Sekcja pozwala wybrać sposób działania każdej z 8 linii. Każda linia wymaga wprowadzenia dwóch cyfr definiujących jej
działanie.
[00] Linia nie używana
Linia nie działa w żadnym przypadku. Linie nie wykorzystane w systemie powinny być zaprogramowane jako linie
nieużywane. Zalecane jest podłączenie rezystorów EOL.
[01] Opóźniona 1
Naruszenie tej linii, przy włączonym systemie, powoduje rozpoczęcie odliczania czasu na wejście. Klawiatura dźwiękiem
przypomina użytkownikowi o konieczności wyłączenia systemu. Jeśli system nie zostanie wyłączony przed upływem czasu
na wejście, wywołany zostanie alarm głośny. Zazwyczaj ten typ linii jest używany do ochrony drzwi wejściowych, drzwi od
zaplecza lub każdego innego wejścia/wyjścia chronionego obiektu (Patrz sekcja [005] - programowanie czasu na wejście
linii opóźnionej 01).
[02] Opóźniona 2
Ten typ linii działa podobnie jak linia [01], lecz może posiadać inny czas na wejście. Zazwyczaj ten typ linii jest używany do
ochrony dodatkowych drzwi np. garażowych (Patrz sekcja [005] - programowanie czasu na wejście linii opóźnionej 2).
[03] Natychmiastowa
Naruszenie tej linii przy systemie włączonym w dozór wywołuje natychmiast alarm głośny.
[04] Wewnętrzna
Naruszenie tej linii przy systemie włączonym w dozór wywołuje natychmiast alarm głośny, o ile wcześniej nie została
naruszona linia opóźniona. W przeciwnym wypadku linia [04] otrzymuje czas na wejście.
[05] Wewnętrzna - sypialniana
Linia działa podobnie jak linia [04] z jednym wyjątkiem. Linia będzie automatycznie blokowana w następujących
przypadkach:
·
system został włączony w trybie domowym;
·
system został włączony bez czasu na wejście w trybie domowym;
·
system został włączony, a w czasie na wyjście nie została naruszona linia opóźniona.
[06] Wewnętrzna - sypialniana z opóźnieniem
Ten typ linii działa identycznie jak linia typu [05], z tym jednakże wyjątkiem, że posiada czas opóźnienia na wejście.
Zazwyczaj ten typ linii jest używany do nadzorowania czujek ruchu wewnątrz obiektu. Pozwala uniknąć fałszywych
alarmów, ponieważ daje użytkownikowi czas na wejście i wyłączenie podsystemu.
[07] Pożarowa 24-godzinna opóźniona
Uwaga! Jeżeli wybrano typ parametryzacji jako DEOL, linii klawiaturowych nie wolno programować jako pożarowe.
Naruszenie tej linii spowoduje wywołanie alarmu głośnego, natomiast komunikat do centrum monitorowania zostanie
wysłany po 30 sekundach. Jeśli podczas tego opóźnienia użytkownik naciśnie którykolwiek przycisk dowolnej klawiatury,
to wyciszony zostanie sygnalizator na 90 sekund, dając dodatkowy czas na sprawdzenie i usunięcie problemu. Komunikat
o alarmie nie jest przesyłany do centrum monitorowania. Jeżeli po tych 90 sekundach linia jest wciąż naruszona,
procedura rozpoczyna się od początku. Alarm głośny zostanie wywołany, a transmisja do centrum monitorowania będzie
miała miejsce po 30 sekundach od czasu uruchomienia sygnalizatora.
Jeżeli użytkownik w ciągu pierwszych 30 sekund nie nacisnął żadnego z przycisków, po upływie tego czasu zostanie
przesłana odpowiednia informacja do centrum monitorowania. Czas trwania alarmu głośnego jest określony w sekcji [005]
"Czasy systemowe" lub może trwać do czasu wprowadzenia Kodu Użytkownika.
Uwaga! Jeżeli w czasie opóźnienia zostanie naruszona inna linia pożarowa lub naciśnięty przycisk POŻAR, to alarm
głośny nie będzie kasowany przez naciśnięcie dowolnego przycisku. Powoduje to także natychmiastowe
wysłanie komunikatu.
Naruszenie linii pożarowej jest sygnalizowane na wszystkich klawiaturach, a czasowe (90 sekund) blokowanie
monitorowania i wyciszenie sygnalizatora może być przeprowadzone z każdej klawiatury. Ten typ linii jest stosowany do
nadzorowania pracy czujek dymu.
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[08] Pożarowa 24-godzinna standardowa
Uwaga! Jeżeli wybrano typ parametryzacji jako DEOL, linii klawiaturowych nie wolno programować jako pożarowe.
Naruszenie tej linii spowoduje natychmiastowe wywołanie alarmu głośnego i przesłanie komunikatu do centrum
monitorowania. Czas trwania alarmu głośnego jest określony w sekcji [005] "Czasy systemowe" lub może trwać do czasu
wprowadzenia ważnego kodu użytkownika(w zależności od ustawienia w sekcji [014], opcja [8]).
Naruszenie linii pożarowej jest sygnalizowane na wszystkich klawiaturach. Zazwyczaj ten typ linii jest stosowany do
nadzorowania ręcznych ostrzegaczy pożarowych.
[09] 24-godzinna nadzoru standardowa
Linia ta jest aktywna przez 24 godziny, niezależnie od tego czy centrala jest włączona w dozór czy nie. Każde naruszenie tej
linii powoduje cichy alarm i przesłanie komunikatu do centrum monitorowania. Przy naruszeniu linii tego typu nie nastapi
uruchomienie sygnalizatorów ani brzęczyka klawiatury.
[10] 24-godzinna nadzoru z brzęczykiem
Linia ta jest aktywna przez 24 godziny, niezależnie od tego czy centrala jest włączona w dozór czy nie. Każde naruszenie tej
linii powoduje cichy alarm i przesłanie komunikatu do centrum monitorowania oraz uruchomienie brzęczyka klawiatury do
czasu wpisania ważnego kodu użytkownika.
[11] Linia 24-godzinna włamaniowa
Linia ta jest aktywna przez 24 godziny, niezależnie od tego czy centrala jest włączona w dozór czy nie. Każde naruszenie tej
linii wywołuje alarm głośny i przesłanie komunikatu do centrum monitorowania. Czas trwania alarmu głośnego jest
ustalany w sekcji [005] "Czasy systemowe" lub może trwać do czasu wprowadzenia ważnego kodu użytkownika.
[13] Linia 24-godzinna gaz
[14] Linia 24-godzinna temperatura
[15] Linia 24-godzinna medyczna
[16] Linia 24-godzinna paniki
[17] Linia 24-godzinna niebezpieczeństwo
[19] Linia 24-godzinna zalanie wodą
[20] Linia 24-godzinna zamrażarka
Powyższe linie działają bardzo podobnie jak typ [11]. Różnią się od siebie opcjami linii oraz działaniem PGM typ [10]
Zapamiętane Zdarzenia. Jeżeli komunikator używa formatu transmisji SIA to centrala wyśle odmienny kod raportujący do
centrum monitorowania dla każdego typu linii.
[21] Linia 24-godzinna sabotażowa (z zatrzaskiem)
Jeżeli linia ta zostanie naruszona, centrala nie zezwoli na włączenie w dozór podsystemu, jeśli wcześniej nie nastąpi
wejście w tryb programowania instalatorskiego. Uaktywnione zostanie wyjście sygnalizatora i przesłany zostanie
odpowiedni kod raportujący.
[22] Klucz chwilowy
Chwilowe naruszenie tej linii spowoduje kolejno włączenie lub wyłączenie podsystemu, do którego linia należy. Linia tego
typu nie powinna pracować jako linia wspólna. Stosować z radiolinią z wyjściem monostabilnym.
[23] Klucz stały
Naruszenie tej linii spowoduje włączenie podsystemu, do którego ta linia należy. Powrót linii do stanu normalnego
spowoduje wyłączenie podsystemu z dozoru. Linia tego typu nie powinna pracować jako linia wspólna. Stosować z
radiolinią z wyjściem bistabilnym.
[24] - Nie używane.
[25] Wewnętrzna opóźniona
Jeśli podsystem jest włączony w trybie normalnego dozoru (aktywne linie sypialniane), to linia tego typu będzie działać jak
linia wewnętrzna. Jeżeli podsystem jest włączony w trybie nocnym (domowym) to będzie działać jak linia opóźniona [01].
[26] Linia 24-godzinna bez alarmu
Linia ta jest aktywna przez cały czas lecz nie wywołuje alarmu. Naruszenie nie jest rejestrowane w rejestrze zdarzeń.
[27] -[28] Nie używane
[29] Linia 24h pożarowa z autoweryfikacją
Ten typ linii programuje się dla czujek przewodowych. Po naruszeniu linii tego typu, centrala wykonuje restart zasilania
czujek dymu (20s), czeka na ustabilizowanie się czujek (10s), a następnie przez czas (60s) sprawdza czy linia zostanie powtórnie naruszona. Jeśli tak to następuje alarm głośny, jeśli nie to alarm zostaje uznany za fałszywy.
Sekwencja podczas wykrycia naruszenia czujki:
Krok 1 – Restart zasilania czujek 20s
Krok 2 – Czekanie na stabilizację czujek, 10s
Krok 3 – Oczekiwanie na kolejne naruszenie , 60s
[30] Nie używane
[31] Linia dzienna
Jeśli podsystem jest wyłączony z dozoru to naruszenie linii tego typu powoduje aktywację brzęczyka klawiatury, żadna
informacja nie jest wpisywana do rejestru zdarzeń. W stanie dozoru naruszenie linii powoduje alarm głośny i transmisję do
stacji monitorowania. Linia tego typu może być stosowana np. z urządzeniami ochrony zewnętrznej.
[32] Linia natychmiastowa - sypialniana
Linie tego typu zostaną zablokowane, jeżeli system zostanie włączony w trybie domowym, natomiast będą działały jako
natychmiastowe przy zwykłym (całkowitym) włączeniu systemu. Ten typ linii jest przydatny przy instalacjach gdzie przy
naruszeniu linii nie ma czasu na wejście, ale linia zachowuje się jak sypialniana.
[33] -[34] Nie używane
[35] Linia 24-godzinna brzęczykowa głośna
Ten typ linii działa podobnie do linii 24-godzinnej włamaniowej w stanie dozoru i do linii 24-godzinnej nadzoru z
brzęczykiem w stanie, gdy system jest wyłączony. Gdy system jest włączony w dozór a linia zostaje naruszona
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sygnalizatory generują głośny alarm. Czas trwania alarmu głośnego jest ustalany w sekcji [005] "Czasy systemowe". W
momencie gdy system jest wyłączony z dozoru a linia ta zostanie naruszona brzęczyk klawiatury zostanie uruchomiony do
momentu podania poprawnego kodu użytkownika.
[36] Linia 24h-godzinna sabotażowa bez zatrzasku
Linia ta jest aktywna przez 24 godziny, niezależnie od tego czy centrala jest włączona w dozór czy nie. Naruszenie
powoduje alarm głośny i wysłanie kodu raportującego do stacji monitorowania. Przy parametryzacji DEOL, sabotaż lub
otwarcie linii powoduje wygenerowanie zdarzenia sabotażu. Zwarcie linii powoduje usterkę.
[37] Linia nocna
Linia nocna działa identycznie jak linia wewnętrzna - sypialniana typ [05] z jednym wyjątkiem. Jeżeli po włączeniu systemu
w dozór w trybie domowym linie sypialniane zostaną uaktywnione poprzez polecenie [*][1] to linia nocna pozostanie
nadal nieaktywna.
[41] Linia 24-godzinna tlenku węgla
Linia stosowana jest do pracy z czujkami tlenku węgla. W przypadku wystąpienia alarmu z czujki tlenku węgla centrala
włączy głośną sygnalizację alarmową w 4 cyklach po 100ms po czym nastąpi 5 sekundowa przerwa po której centrala
ponownie powtórzy procedurę. Po 4 minutach generowania sygnału alarmowego 5 sekundowa przerwa zostanie
wydłużona do 60 sekund. Centrala wyłączy głośną sygnalizację w przypadku podania poprawnego kodu użytkownika lub
zakończenia czasu sygnalizacji bell.
[81] -[88] Nie używane

[005] - Czasy systemowe
W skład tej sekcji wchodzą 2 podsekcje. Podsekcja [01] - służy do zaprogramowania czasów systemowych, natomiast
podsekcja [09] dotyczy czasu sygnalizacji BELL.
[1] Czas na wejście 1: (001 - 255 sekund).
Wartość ta ustala czas na wejście dla linii typu opóźniona 1. Fabrycznie czas ten jest zaprogramowany na 30 sekund.
Czas na wejście 2: (001 - 255 sekund)
Wartość ta ustala czas na wejście dla linii typu opóźniona 2. Fabrycznie czas ten jest zaprogramowany na 45 sekund.
Czas na wyjście: (001 - 255 sekund).
Wartość ta ustala czas na wyjście w momencie włączania systemu w dozór. Fabrycznie czas zaprogramowany jest na 12
sekund.
[09] Czas sygnalizacji BELL: (001 - 255 minut)
Wartość ta ustala czas sygnalizacji w przypadku alarmu. Fabrycznie czas ten jest zaprogramowany na 4 minuty.
Uwaga! Zaprogramowanie wartości „000” w podsekcjach dotyczących czasu na wejście i wyjście spowoduje iż opóźnienie
czasu na wejście wyjście trwać będzie 225 sekund. Zaprogramowanie wartości „000” w podsekcji [09] Czas
sygnalizacji BELL spowoduje iż sygnalizatory będą aktywne przez 1 minutę.

[006] - Kod Instalatora
Kod Instalatora służy do wejścia w tryb programowania instalatorskiego przez wprowadzenie [*][8] [kod instalatora].
Fabrycznie kod instalatora ma postać [5555]. Jeśli włączona została opcja Kodów sześciocyfrowych kod przyjmie wartość
[555555].

[007] - Kod główny systemu
Opcja jedynie dostępna z poziomu programu DLS. Fabrycznie kod główny systemu ma postać [1234]. Jeśli włączona
została opcja Kodów sześciocyfrowych kod przyjmie wartość [123456].

[008] - Kod konserwatora
Kod Konserwatora jest kodem użytkownika który może tylko włączać i wyłączać system. Nie może być stosowany do
blokowania linii, nie może także anulować autowłączenia systemu a także korzystać z funkcji [*][9] czy [*][7]. Jest
zazwyczaj używany przez personel dozorujący obiekt. . Fabrycznie kod nie jest zaprogramowany.

[009] - [011] - Programowanie typów wyjść PGM
W systemie PC1404 dostępne są następujące wyjścia programowalne :

PGM1 PGM2 na płycie głównej centrali;

8 nisko - prądowych wyjść PGM dostępnych w module PC5208;

4 wysoko - prądowe wyjścia dostępne w module PC5204 (moduł zasilacza/wyjść PGM);

Sekcja [009] służy do programowania dwóch wyjść PGM na płytach central;

Sekcja [010] służy do programowania wyjść PGM znajdujących się na module PC5208;

Sekcja [011] używana jest do programowania wyjść PGM na module PC5204.
Programowanie każdego z wyjść PGM przeprowadza się w dwóch etapach. W pierwszym ustawia się typy wyjść, w drugim
etapie ustawiane są opcje PGM. Poniżej opisano typy i opcje Wyjść PGM.
Typy wyjść PGM :
[01] - Sygnalizacja pożaru i włamania
Wyjście to będzie uaktywnione, gdy wyjście alarmowe sygnalizatora Bell będzie aktywne. Jeżeli wyjście BELL będzie
emitować alarm pulsujący, to wyjście PGM będzie działać tak samo.
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[02] - Nie używane
[03] - Reset czujek dymu
Wyjście jest aktywne w stanie normalnym. Opcja ta jest używana do zresetowania czujek dymu. Pod wprowadzeniu
polecenia [*][7][2] wyjście zostanie wyłączone na okres 5 sekund. Klawiatura przez ten okres nie będzie podawała sygnału
dźwiękowego.
[04] - 2 przewodowe czujki dymu (nie używane w Polsce)
[05] - Włączenie systemu
Wyjście to będzie aktywne gdy system jest włączony, w przeciwnym wypadku wyjście jest nieaktywne.
[06] - Gotów do Włączenia
Wyjście to będzie aktywne, gdy System jest gotowy do włączenia, w przeciwnym wypadku wyjście jest nieaktywne.
Powrót do stanu normalnego nastąpi po wprowadzeniu kodu w celu włączenia systemu w dozór.
[07] - Razem z sygnalizacją w klawiaturze
Wyjście to zostanie uaktywnione, gdy jedno z podanych niżej zdarzeń będzie miało miejsce w systemie. Powrót do stanu
normalnego nastąpi po zakończeniu sygnału dźwiękowego klawiatury.
Lista zdarzeń:
· Gong;
· Czas Opóźnienia na Wejście;
· Czas na Wyjście z sygnalizacją w klawiaturze;

· Alert przy Automatycznym Włączeniu;
· Uaktywnienie linii 24-godzinnej z brzęczykiem.

[08] - W czasie opóźnień na wejście i wyjście
Przy włączeniu systemu wyjście to zostanie uaktywnione na czas opóźnienia na wyjście plus dwie minuty. Podobnie przy
wejściu do obiektu, wyjście to będzie aktywne przez czas na wejście plus dwie minuty.
[09] - Rodzaj uszkodzenia systemu
Wyjście to będzie uaktywnione, gdy wystąpi jedno z wybranych uszkodzeń. Po usunięciu wszystkich uszkodzeń wyjście
powróci do stanu nieaktywnego.
Zestaw opcji PGM dla typu PGM [09] jest inny niż dla pozostałych typów. Opcje dla typu [09] przedstawia poniższa lista:
[1] Wymagana obsługa serwisowa (akumulator, sygnalizatory,
ogólne uszkodzenie, ogólny sabotaż, usterka nadzoru),
[2] Brak zasilania 230 V,
[3] Uszkodzenie linii telefonicznej,
[4] Błąd komunikacji,

[5] Uszkodzenie linii pożarowej/Uszkodzenie linii,
[6] Sabotaż linii,
[7] Nie używane
[8] Brak ustawienia zegara.

[10] - Zapamiętane Zdarzenia w Systemie (zatrzaskowe)
Wyjście to będzie aktywne, jeśli w systemie nastąpi jedno z wymienionych niżej zdarzeń. Jeśli aktywacja nastąpi w czasie
kiedy system jest w dozorze wyjście powróci do stanu normalnego po wyłączeniu z dozoru. Jeśli aktywacja nastąpi w
stanie wyłączenia to aby wyjście powróciło do stanu normalnego należy wprowadzić ważny kod użytkownika podczas
sygnalizacji alarmu lub po sygnalizacji włączyć system w dozór.
Poniżej podano listę opcji dla wyjścia typu [10]:
[1] Włamanie (linie opóźnione, natychmiastowe, wewnętrzne, wewnętrzne/sypialniane, 24h włamaniowe),
[2] Pożar (przyciski pożarowe, linie pożarowe),
[3] Panika (przyciski paniki, linie paniki),
[4] Medyczny (przyciski pomocy, linie medyczne i niebezpieczeństwo),
[5] Nadzór (linie: nadzór, zamrażarka, obecność wody),
[6] Priorytet (linie: gaz, temperatura, zraszacze, 24-godzinna sabotażowa z zatrzaskiem),
[7] Kod pod przymusem,
[8] Wyjście nie-zatrzaskowe aktywne przez czas działania timera.
Wyjście to będzie uaktywniane w czasie alarmów głośnych i cichych lub medycznych. Nie będzie aktywne w czasie alertów
lub opóźnień. Jednym z zastosowań tego typu wyjścia jest sterowanie sygnalizatora optycznego.
[11] - Sabotaż Systemu
Wyjście to będzie aktywne, gdy w systemie wystąpi sabotaż i powróci do stanu nieaktywnego po usunięciu przyczyny.
Dotyczy: sabotaży linii przy podwójnym rezystorze parametrycznym, linii 24 godzinnych sabotażowych, sabotaży modułów
i klawiatur, usterki BELL, usterki MLT, usterki Keybusa, usterki nadzoru, ogólnej usterki systemu, usterki zakłóceń
radiowych oraz ogólnego sabotażu.
[12] - Uszkodzenie linii telefonicznej (MLT) i alarm
Wyjście to zostanie uaktywnione w przypadku uszkodzenia linii telefonicznej i gdy w systemie wystąpi alarm. Stan
aktywności pozostanie do czasu wprowadzenia ważnego kodu użytkownika. Jeśli wystąpi usterka Monitorowania linii
telefonicznej MLT, wyjście będzie uaktywnione zarówno przy alarmie z linii głośnych jak i cichych.
[13] - Sygnał „Kissoff”
Wyjście zostanie uaktywnione na czas 2 sekund po otrzymaniu przez centralę sygnału Kissoff z centrum monitorowania
alarmów.
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[14] - Wybieranie linii telefonicznej typu "Ground Start"
Wyjście to zostanie uaktywnione na czas 2 sekund zanim centrala spróbuje nawiązać łączność telefoniczną na linii typu
"Ground Start". Przy używaniu tej opcji należy na początku numeru telefonicznego wprowadzić dwusekundową przerwę.
Linie telefoniczne tego typu nie występują w Polsce.
[15] - Aktywacja zdalna przez DLS
Wyjście to może być uaktywniane i dezaktywowane zdalnie przy użyciu programu DLS.
[16] - Nie używane
[17] - Włączenie zwykłe
Wyjście zostanie uaktywnione, gdy system zostanie włączony z aktywnymi liniami wewnętrznymi-sypialnianymi czyli w
trybie zwykłym.
[18] - Włączenie domowe
Wyjście zostanie uaktywnione, gdy system zostanie włączony z zablokowanymi liniami wewnętrznymi-sypialnianymi, czyli
w trybie domowym.
[19] - [*] [7] [1] Wyjście użytkowe 1
Wyjście aktywne po wprowadzeniu sekwencji [*][7][1] [Kod dostępu, jeśli wymagany]. Uaktywnienie wyjścia zostanie
potwierdzone 3 krótkimi dźwiękami brzęczyka klawiatury.
Uwaga! Jeżeli wiele wyjść w systemie jest zaprogramowane jako ten sam typ, opcje tego typu wyjścia muszą być takie
same dla wszystkich zaprogramowanych wyjść.
[20] - [*] [7] [2] Wyjście użytkowe 2:
Wyjście aktywne po wprowadzeniu sekwencji [*][7][2] [Kod dostępu, jeśli wymagany]. Uaktywnienie wyjścia zostanie
potwierdzone 3 krótkimi dźwiękami brzęczyka klawiatury.
Uwaga! Tylko jedna z opcji: [3] – Reset czujek dymu lub [20] - [*][7][2] – Wyjście użytkowe 2 może być
zaprogramowana w systemie.
[21] - [*] [7] [3] Wyjście użytkowe 3
Wyjście aktywne po wprowadzeniu sekwencji [*][7][3] [Kod dostępu, jeśli wymagany]. Uaktywnienie wyjścia zostanie
potwierdzone3 krótkimi dźwiękami brzęczyka klawiatury.
[22] - [*] [7] [4] Wyjście użytkowe 4
Wyjście aktywne po wprowadzeniu sekwencji [*][7][4] [Kod dostępu, jeśli wymagany]. Uaktywnienie wyjścia zostanie
potwierdzone 3 krótkimi dźwiękami brzęczyka klawiatury.
[23] - [24] - Nie używane
[25] - Opóźniona sygnalizacja włamania lub pożaru
Opcja ta działa podobnie jak typ [01], ale aktywuje się dopiero po czasie opóźnienia transmisji (sekcja [377]). Opóźnione
działanie tego wyjścia nastąpi jeśli alarm pochodzi z linii dozorowej z uaktywnioną opcją „opóźnienie transmisji”. Jeśli
alarm nastąpił na linii która nie ma uaktywnionej opcji „opóźnienie transmisji” wyjście zostanie wysterowane natychmiast
ten typ wyjścia może być używany do sterowania sygnalizatorami zewnętrznymi.
Uwaga! Wyjście aktywuje się także w przypadku „głośnej sygnalizacji błędu wyjścia”.
[26] - Nie używane
[27] - Kod policyjny
Wyjście aktywne po wystapieniu zdarzenia „kod policyjny” Wyjście będzie aktywne do momentu włączenia/wyłączenia
systemu z dozoru.
[28] - Nie używane
[29] - Śledzenie linii (1-8)
Po zaprogramowaniu wyjście jest aktywne, w momencie gdy linie/linia przypisana do wyjścia zostanie naruszona wyjście
się dezaktywuje na czas naruszenia.. Do wyjścia można przypisać linie od 1 do 8. Przypisywanie odbywa się w sekcjach
[551]-[564].
[30] - Pamięć alarmu
Wyjście jest aktywowane wraz z rozpoczęciem odliczania czasu na wyjście. Dezaktywacja następuje wraz z wyłączeniem
systemu. Jeżeli w systemie wystąpi alarm, sabotaż lub usterka wyjście będzie aktywowane impulsowo (1 sek wł/ 1sek wył)
aż do czasu potwierdzenia przyjęcia alarmu, lub zakończenia czasu sygnalizacji wyjścia BELL.

[012] - Opcje blokady klawiatury
System może zostać zaprogramowany na blokowanie klawiatur, gdy przekroczono dopuszczalną liczbę wprowadzeń
błędnych kodów użytkownika (programowalne od 001 - 255). Gdy osiągnięto Liczbę błędnych kodów do zablokowania,
centrala zablokuje klawiaturę na Czas trwania blokady i zarejestruje zdarzenie w rejestrze zdarzeń. Przez cały czas
blokady, po naciśnięciu dowolnego przycisku klawiatura będzie podawała dźwiękowy sygnał błędu.
Aby wyłączyć możliwość blokowania się klawiatury należy zaprogramować opcję Liczba błędnych kodów na [000].
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[013] - Pierwszy zestaw opcji systemu
Numer
opcji

Nazwa

Wł/wył

1

Typ parametryzacji

2

Typ rezystora
parametrycznego

3

Opcje wyświetlania
usterek systemowych

4

Opcje wyświetlania
sabotaży/usterek

5

Opcje programowania
harmonogramów
autowłączeń

6

Dublowanie linii

8

Specjalna sygnalizacja
pożarowa

Numer
opcji

Nazwa

Gdy opcja jest włączona wszystkie linie dozorowe są typu NC. Rezystor końcowy nie jest wymagany.

Wyłączona Gdy opcja jest wyłączona wszystkie linie dozorowe należy podłączyć z rezystorem końcowym (EOL).
Gdy opcja jest włączona wszystkie linie dozorowe (oprócz pożarowych) należy podłączyć z podwójnym rezystorem
Włączona
końcowymi (podrozdział 2.9.).
Gdy opcja jest wyłączona wszystkie linie dozorowe należy podłączyć z pojedynczym rezystorem końcowym (patrz
Wyłączona
podrozdział 2.9.).
Włączona System w czasie gdy jest włączony, lub wyłączony z dozoru pokazuje wszystkie usterki systemowe.
System w czasie kiedy jest wyłączony z dozoru będzie pokazywał wszystkie usterki systemowe, natomiast w stanie
Wyłączona dozoru będzie wyświetlał tylko usterki pożarowe.
Uwaga! Opcja ta powinna zostać wył. jeżeli w systemie używane są klawiatury LCD5500 w wersji starszej niż 2.0.
Włączona

System nie będzie pokazywał sabotażu/usterki jako naruszenia linii dozorowej. Dioda „USTERKA” będzie świecić.

Wyłączona System będzie pokazywał sabotaż/usterkę jako naruszenie linii dozorowej. Dioda „USTERKA” będzie świecić.
Włączona

Użytkownik poprzez wejście do menu funkcji [*][6] może programować harmonogram autowłączeń.

Wyłączona Programowanie harmonogramu autowłączeń może być możliwe jedynie z poziomu programowania instalatorskiego.

Włączona

Głośna sygnalizacja
błędu wyjścia

7

Opis

Włączona

W celu uniknięcia fałszywych alarmów należy używać funkcji głośnej sygnalizacji błędu wyjścia. Jeżeli linia opóźniona
została naruszona w czasie nie dłuższym niż 4 sekundy od zakończenia czasu na wyjście system zdefiniuje to zdarzenie
jako błąd wyjścia poprzez włączenie brzęczyków klawiatur oraz głośnej sygnalizacji. Jeżeli system zostanie wył. z dozoru
podczas czasu na wejście żaden kod raportujący nie zostanie wysłany do stacji monitorowania, natomiast jeżeli system
nie zostanie wyłączony z dozoru w tym czasie, głośna sygnalizacja będzie trwać a system wyśle kody raportujące
informujące o tym zdarzeniu do stacji monitorowania.

Wyłączona Głośna sygnalizacja błędu wyjścia wyłączona.
Gdy opcja jest włączona, linia 1 będzie działać jako linie 1 i 5, linia 2 jako linie 2 i 6, linia 3 jako 3 i 7, linia 4 jako 4 i 8.
4 wejścia na płycie centrali po włączeniu opcji będą działały jako 8 wejść. Gdy opcja jest włączona opcje [1],[2] w sekcji
[013], będą nieaktywne. Linie klawiaturowe oraz bezprzewodowe nie powinny być przypisywane do linii używanych jako
Włączona
dublowane. Funkcja czasu reakcji linii dozorowych jest także nieaktywna gdy dublowanie linii zostało włączone.
Uwaga! Funkcja dublowania linii może być jedynie wykorzystywana dla linii zdefiniowanych jako NC.
Uwaga! Usterka jednej z dublowanych linii wygeneruje usterkę obu dublowanych linii.
Wyłączona Gdy opcja jest wyłączona funkcja dublowania linii jest nieaktywna.
Włączona Gdy opcja jest włączona sygnał sygnalizacji pożarowej jest modulowany.
Wyłączona Gdy opcja jest wyłączona sygnał sygnalizacji pożarowej jest impulsowy.
Wł/wył

1

Sygnalizacja BELL przy
włączaniu/wyłączaniu
systemu

2

Sygnalizacja BELL przy
autowłączeniu

3-6

Opcje nie używane

7

Zakończenie czasu
na wyjście

8

Czas sygnalizacji
BELL alarmu
pożarowego

Opis

Centrala będzie sygnalizować jednym krótkim sygnałem sygnalizatorów włączenie systemu (z wyjątkiem autowłączenia),
Włączona
dwoma sygnałami - wyłączenie, trzema podwójnymi sygnałami - wyłączenie po alarmie.
Wyłączona Syreny nie będą emitować żadnego sygnału informującego o włączeniu, lub wyłączeniu systemu z dozoru.
Włączona Włączenie dodatkowej krótkiej sygnalizacji co 10 sekund w czasie autowłączenia.
Wyłączona Sygnalizacja podczas autowłączenia nie aktywna.
Włączona
Wyłączona

————————————-—
————————————-—

Włączone

Jeżeli linia opóźniona podczas czasu na wyjście jest naruszona, a następnie przywrócona do stanu normalnego, czas
na wyjście zostaje skrócony do 5 sekund, po czym centrala wchodzi natychmiast w dozór.

Wyłączone Centrala wejdzie w dozór po zakończeniu zaprogramowanego czasu na wyjście.
System będzie uaktywniał sygnalizatory przy każdym rodzaju alarmu pożarowego do chwili wprowadzenia kodu lub do
Włączona
momentu wyłączenia systemu z dozoru.
System będzie uaktywniał sygnalizatory przy każdym rodzaju alarmu pożarowego na okres czasu zaprogramowanego w
Wyłączona
sekcji [005] - czas sygnalizacji BELL, lub do czasu wprowadzenia kodu użytkownika.

[014] - Drugi zestaw opcji systemu
Numer
opcji

1

Nazwa

Przycisk [Pożar]

Wł/wył

Opis

Przycisk [Pożar] aktywny. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku [Pożar] przez 2 sekundy powoduje wywołanie trzykrotnego dźwięku
na klawiaturze, oraz głośnego alarmu pulsującego a także wysłanie kodu raportującego do centrum monitorowania alarmów.
Wyciszenie sygnalizatorów nastąpi po wpisaniu ważnego kodu użytkownika na dowolnej klawiaturze podsystemowej, lub do
Włączony
momentu zakończenia programowanego w sekcji [005] czasu sygnalizacji BELL.
Uwaga! Jeżeli opcja jest uaktywniona przycisk [Pożar] można włączyć w każdym stanie systemu pomijając stan gdy
centrala jest w trybie programowania instalatorskiego.
Wyłączony Przycisk [Pożar] jest nieaktywny.

2

3

4

5

6

Szybkie wyjście

8

Przycisk [Panika] aktywny. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku [Panika] przez 2 sekundy wywołuje trzykrotny dźwięk na
klawiaturze a sygnalizatory będą sygnalizowały głośny alarm do momentu zakończenia zaprogramowanego czasu sygnalizacji BELL.

Wyłączony

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku wygeneruje cichy alarm, oraz wysłanie kodu raportującego do stacji monitorowania (jeżeli
zaprogramowano).

Włączone Funkcja szybkie wyjście aktywna (patrz strona 21).
Wyłączone Funkcja szybkiego wyjścia poprzez naciśnięcie w czasie dozoru [*][0] jest nieaktywna.

Szybkie włączenie/ Włączone Włączenie systemu poprzez podanie sekwencji [*][0] nie wymaga podania kodu dostępu. Dotyczy to także korzystania z przycisków
funkcyjnych.
Przyciski funkcyjne
bez kodu
Wyłączone Funkcja [*][0] jest niedostępna, a przyciski funkcyjne wymagają wprowadzenia kodu przed ich aktywacją.
Blokowanie linii z Włączone Po wprowadzeniu sekwencji [*][1] - blokowanie linii, system poprosi o podanie kodu użytkownika.
kodem
Wyłączone Bezpośrednio po wprowadzeniu sekwencji [*][1] blokowanie linii jest dostępne.
Kod główny systemu nie może być zmieniony przez użytkownika z funkcji [*][5], kod może być zmieniony jedynie przez instalatora w
Kod Główny
Włączony
sekcji [007].
Systemu
blokowany

7

Włączony
Przycisk [Panika]

Wyłączony Główny kod systemu może zostać zmieniony przez użytkownika poprzez wprowadzenie sekwencji [*][5].

Uaktywnienie
Centrala będzie sprawdzać obecność linii telefonicznej i wykazywać jej uszkodzenie jeżeli linia jest odłączona. Usterka będzi e
monitorowania linii Włączone widoczna w menu usterek [*][2].
telefonicznej
Wyłączone Centrala nie będzie sprawdzać obecności linii telefonicznej, usterka linii nie będzie identyfikowana przez system.
MLT
Włączona
————————————-—
Opcja nie używana
Wyłączona
————————————-—
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[016] - Czwarty zestaw opcji systemu
Numer
opcji

Nazwa

Wył/wł

Wyświetlanie braku
zasilania AC

1

Miganie diody usterka
przy braku zasilania AC

2

Wygaszanie
klawiatury

3

Wyłączona

Gdy opcja jest wyłączona usterka będzie widoczna w menu usterek [*][2], a kod raportujący zostanie wysłany do stacji
monitorowania. Dioda „USTERKA” będzie nieaktywna podczas braku zasilania AC.

Włączona

Brak zasilania AC będzie sygnalizowany poprzez zapalenie diody „Usterka”, która zacznie migać po 30 sekundach jeżeli
zasilanie nie powróci. Gdy zasilanie powróci, dioda „Usterka” przestanie migać po 30 sekundach.

Wyłączona Gdy opcja jest wyłączona, dioda „Usterka” nie będzie migać po utracie zasilania AC.
Jeżeli przez 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden z przycisków, centrala wyłączy wszystkie diody na klawiaturach z
Włączona wyjątkiem podświetlenia przycisków. Wygaszenie klawiatury będzie aktywne do momentu wciśnięcia dowolnego
przycisku, rozpoczęcia odliczania czasu na wyjście, lub gdy wywołany zostanie alarm głośny.

Wyłączona
Wymagany kod
Włączony
użytkownika do anulowania
Wyłączony
wygaszenia klawiatury
Włączone
Podświetlenie klawiatury
Wyłączone

4
5

6

Oszczędzanie energii

Opis

Wszystkie klawiatury w systemie będą pokazywały usterkę AC (świecenie diody „USTERKA”, a kod raportujący to
Włączona
zdarzenie zostanie wysłany do stacji monitorowania.

Gdy opcja jest wyłączona wygaszanie klawiatury jest nieaktywne.
Gdy opcja jest włączona wprowadzenie poprawnego kodu użytkownika powoduje anulowanie wygaszenia klawiatury.
Gdy opcja jest wyłączona naciśnięcie dowolnego przycisku powoduje anulowanie wygaszenia klawiatury
Gdy opcja jest włączona przyciski wszystkich klawiatur w celu poprawienia ich widoczności są podświetlone.
Gdy opcja jest wyłączona podświetlenie przycisków jest nieaktywne.

Gdy opcja jest włączona centrala wygasi wszystkie diody i podświetlanie przycisków klawiatur w przypadku, gdy nastąpi
brak zasilania sieciowego. Ma to na celu oszczędzanie energii akumulatorów systemu. Klawiatura wróci do stanu
Włączone normalnego po naciśnięciu dowolnego przycisku, w czasie na wejście, podczas głośnego alarmu, lub gdy brzęczyki
klawiatur zostaną uruchomione (nie dotyczy funkcji gongu). Po czasie 30 sekund braku aktywności klawiatura ponownie
wygasi wszystkie diody i podświetlenie przycisków.
Wyłączone W przypadku gdy w systemie wystąpi usterka zasilania AC, klawiatury nie przełączą się w tryb pracy oszczędzania energii
Włączone Gdy opcja jest włączona to podczas dozoru gdy linie zostały zablokowane świeci się dioda lub ikona „BLOKADA”.

7

Wyświetlany status linii
zablokowanych

8

Mechaniczny
sabotaż klawiatury

Gdy linie są zablokowane to dioda lub ikona „BLOKADA” świeci tylko gdy system jest wyłączony z dozoru.
Uwaga! W czasie włączenia w dozór dioda lub ikona „BLOKADA” zawsze będzie świecić jeżeli automatycznie
zablokowane zostały linie wewnętrzne - sypialniane. Powyższa opcja włącza lub wyłącza wyświetlanie statusu
tylko linii blokowanych manualnie przez polecenie [*][1].
Gdy opcja jest włączona to w przypadku kiedy jedna z klawiatur zostanie zdjęta ze ściany lub otworzona, zadziała styk
Włączony
mechaniczny i centrala wygeneruje alarm sabotażowy.

Wyłączone

Gdy opcja jest wyłączona sabotaż mechaniczny klawiatury jest nieaktywny.
Wyłączony Uwaga! Jeżeli opcja ta będzie używana należy zainstalować przycisk sabotażowy w klawiaturze przed
uaktywnieniem tej opcji.

[017] - Piąty zestaw opcji systemu
Numer
opcji

Nazwa

1-3

Opcje nie używane

4

Podwójne
naruszenie linii

Wył/wł

Opis

Włączona

————————————-—

Wyłączona

————————————-—

Gdy opcja jest włączona to dwukrotne naruszenie tej samej linii (z włączoną opcją weryfikacjj alarmu) wywoła:
1. Jeżeli opcja [6] w sekcji [018] jest włączona - alarm włamaniowy i wysłanie kodu raportującego „Funkcja weryfikacji alarmu”
jeżeli został zaprogramowany.
Włączona
2. Jeżeli opcja [6] w sekcji [018] jest wyłączona - wysłanie „Kodu Policyjnego” jeżeli taki został zaprogramowany.
Uwaga! Opcja ta może być stosowana tylko do linii zaprogramowanych jako wewnętrzna, wewnętrzna - opóźniona,
wewnętrzna - sypialniana, wewnętrzna - sypialniana opóźniona i natychmiastowa - sypialniana
Gdy opcja jest wyłączona to dwukrotne naruszenie tej samej linii (z włączoną weryfikacją alarmu) nie wywoła alarmu
Wyłączona zweryfikowanego i nie spowoduje wysłania „Kodu policyjnego”. Alarm lub wysłanie „Kodu policyjnego” nastąpi w sytuacji gdy
zostaną naruszone dwie lub więcej linii z opcją weryfikacji alarmu.

5

Raport o nie
włączeniu systemu

Gdy opcja jest włączona a system nie zostanie włączony w dozór w czasie zaprogramowanym w harmonogramach
autowłączenia informacja ta zostanie zapisana w rejestrze zdarzeń a centrala wyśle kod raportujący informujący o tym
Włączona zdarzeniu. Funkcja ta jest przydatna przy instalacjach które wymagają głośnej sygnalizacji gdy system nie został włączony w
dozór o określonym zaprogramowanym czasie. Osoba słysząca głośną sygnalizację powinna ręcznie włączyć system, lub
powiadomić stację monitorowania o przyczynie usterki autowłączenia.
Gdy opcja jest wyłączona a system nie zostanie włączony w dozór w czasie zaprogramowanym w harmonogramach
Wyłączona autowłączenia informacja ta nie będzie zapisana w rejestrze zdarzeń a także nie zostanie wysłany żaden kod raportujący o
tym zdarzeniu do stacji monitorowania.

6

Automatyczna
zmiana czasu letni/
zimowy

7

Nie używane

8

Nie używane

9

Włączona

Automatyczna zmiana czasu letni/zimowy zgodnie z zaprogramowaną datą i godziną w sekcjach [168], [169].

Wyłączona Gdy opcja jest wyłączona centrala nie dokona automatycznej zmiany czasu .
———

——————

——–

——————

——–

——————

——–

——————

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PC1404– Opis sekcji programowalnych

[018] - Szósty zestaw opcji systemu
Numer
opcji

Nazwa

Wył/wł

Opis

1

Blokowanie
wysyłania testu
transmisji

Włączona

—————–

Wyłączona

—————–

———

—————–

———

—————–

2-4

Nie używane

5

Brzęczyk klawiatury
sygnalizuje alarm

Włączona

Gdy opcja jest włączona brzęczyki klawiatur będą powtarzać sygnalizację głośną alarmu na wyjściu BELL.

Wyłączona

Gdy opcja jest wyłączona brzęczyki klawiatur nie będą powtarzać głośnej sygnalizacji alarmu na wyjściu BELL. Brzęczyki
zostaną tylko aktywowane w przypadku powstania przypisanych do nich zdarzeń.

Włączona

Funkcja dotyczy linii z ustawioną w sekcjach [101] - [164] opcją [9]. Jeżeli funkcja weryfikacji jest włączona to dwie lub
więcej linii dozorowych musi zostać naruszonych w zaprogramowanym czasie aby wystąpił alarm.
Kiedy zostanie naruszona pierwsza linia z opcją weryfikacji to nie ma jeszcze alarmu (może być czas na wejście, lub
wystąpić aktywacja PGM jeżeli zaprogramowano), ale licznik „Czasu weryfikacji alarmu”, sekcja [176] rozpoczyna
odliczanie. Jeżeli w czasie odliczania zostanie naruszona druga linia z opcją weryfikacji to wystąpi alarm. Do stacji
monitorowania wysłane zostaną kody raportujące w tym Kod policyjny/Funkcja weryfikacji alarmu.
Jeżeli w trakcie odliczania czasu nie zostanie naruszona druga linia z opcją weryfikacji to alarm nie wystąpi, a do rejestru
zostanie zapisany komunikat o alarmie nie zweryfikowanym. Jeżeli włączona jest opcja „Podwójne naruszenie linii” (sekcja
[017], opcja [4]) to dwukrotne naruszenie tej samej linii także wywoła alarm. Weryfikacja alarmu nie działa w stanie
wyłączenia z dozoru z liniami dozorowymi, które generują alarm tylko w dozorze, np. linie natychmiastowe i dzienne.
Uwaga! Dla funkcji weryfikacji alarmu czas odmierzany jest w sekundach a dla funkcji Kodu policyjnego w
minutach.
Uwaga! Opcje „podwójne naruszenie linii” i „weryfikacja alarmu” nie powinny być włączane dla linii pożarowych.

Weryfikacja alarmu
/Kod Policyjny

6

Gdy opcja jest wyłączona centrala będzie wysyłać, jeśli tak zaprogramowano, Kod Policyjny, jeśli nastąpi naruszenie dwóch
linii podczas dozoru.
Gdy opcja jest włączona to system działa następująco: linia opóźniona podczas czasu na wyjście zostanie naruszona i
powróci do stanu normalnego, system uzna to za wyjście. W przypadku gdy podczas zaprogramowanego czasu linia ta
Włączona
zostanie naruszona ponownie, centrala uzna to zdarzenie jako ponowne wejście i zacznie ponowne odliczanie czasu na
wyjście. Kolejne naruszenia tej linii nie spowodują ponownego odliczania czasu na wyjście.
Gdy opcja jest wyłączona linie opóźnione nie będą posiadały funkcji resetu czasu na wyjście.
Wyłączona Uwaga! Czas na wyjście może zostać zresetowany tylko raz, dotyczy to także restartu przy pomocy klawiszy
funkcyjnych.
Gdy opcja jest włączona, a w systemie wystąpi usterka zasilania sieciowego, brzęczyki wszystkich klawiatur systemowych
Włączona
będą generowały dwa sygnały co 10 sekund.
Wyłączona Gdy opcja jest wyłączona przy usterce AC sygnalizacja brzęczyków klawiatur będzie nieaktywna.
Wyłączona

7

Restart czasu na
wyjście

8

Sygnalizacja brzęczyka
klawiatury przy
usterce AC

[020] - Przypisywanie linii dozorowych klawiatur
Każda klawiatura posiada zaciski jednej linii dozorowej, która może zostać użyta do podłączenia czujki (patrz podrozdział
2.13.). Po podłączeniu czujek do linii klawiaturowych należy przypisać linie klawiatur do systemu. Polega to na
przydzieleniu linii klawiaturowej wolnego numeru linii.
W sekcji [020] - przypisywane są dwucyfrowe numery linii od 01 do 08.
[022] - Dziewiąty zestaw opcji systemu
1-2

Nie używane

Włączona

——————

——————
Autowłączenie/włączenie
systemu z liniami
Włączona Linie otwarte nie anulują autowłączenia/włączenia. .
otwartymi możliwe/
Autowłączenie/włączenie
z liniami otwartymi
Wyłączona Jedynie linie z włączoną funkcją wymuszonego włączenia pozwolą zazbroić system gdy są otwarte
niemożliwe

3

4-7

Wyłączona

Nie używane
Sygnalizacja
brzęczyka
klawiatury podczas
czasu na wyjście przy
włączeniu
domowym

8

Włączona

Gdy opcja jest uaktywniona a system został włączony w trybie domowym odliczanie czasu na wyjście będzie poprzedzone
sygnalizacją w klawiaturze generowaną z częstotliwością jednokrotnego sygnału co 3 sekundy.

Wyłączona Gdy opcja jest wyłączona a system został włączony w trybie domowym to sygnalizacja na klawiaturze będzie nieaktywna.

[023] - Dziesiąty zestaw opcji systemu
Numer opcji
1-4

5

Nazwa
Nie używane

Przełączenie z zwykłego
na domowy

6

Nie używane

7

Sygnalizacja usterki
wyciszona

Wył/wł

Opis

Włączona

——————

Wyłączona

——————

Włączona

Gdy opcja jest włączona system nie może zostać przełączony z trybu włączenia zwykłego na tryb włączenia
domowy przy użyciu przycisku funkcyjnego włączenie domowe.

Wyłączona

Gdy opcja jest wyłączona system może zostać przełączony z trybu włączenia zwykłego na tryb włączenia
domowy przy użyciu przycisku funkcyjnego włączenie domowe.

——

————–

——

————–
Gdy opcja jest włączona a w systemie wystąpiła usterka (oprócz usterek pożarowych) brzęczyki klawiatur będą
nieaktywne.
Gdy opcja jest wyłączona to każda usterka w systemie będzie sygnalizowana przez uaktywnienie brzęczyków
klawiatur z częstotliwością co 10 sekund.
Gdy opcja jest włączona naruszenie linii typu klucz zawsze załączy system w trybie zwykłym.
Gdy opcja jest wyłączona naruszenie linii typu klucz załączy system w trybie zwykłym , lub domowym. Jeżeli
podczas włączenia systemu użytkownik naruszy linię opóźnioną system włączy się w trybie zwykłym, natomiast
jeżeli podczas włączenia użytkownik nie naruszy linii opóźnionej system włączy się w trybie domowym.

Włączona
Wyłączona
Włączona

8

Opcje włączania
linią typu klucz

Wyłączona

AAT Holding sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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[030] - Czas reakcji linii dozorowych 1 - 8
Standardowy czas reakcji dla wszystkich linii wynosi 400 ms. System nie będzie przyjmował naruszenia linii, jeśli była ona
naruszona w czasie krótszym niż 400 ms.
Możliwe jest przeprogramowanie linii dozorowych od 1 do 8 aby były liniami szybkimi o czasie reakcji 36ms. Linie szybkie
są stosowane np. dla czujek wibracyjnych.

[101] - [108] - Programowanie opcji linii od 01 do 08
Każda linia będzie działać tak, jak ją zdefiniowano (sekcja [001]. „Definicje Typu Linii Dozorowych”). Na działanie linii
dozorowej poza ustawieniem typu linii wpływa także ustawienie opcji linii. Opcji linii można nie programować jeśli
ustawienia fabryczne są odpowiednie.
Opcje linii od 1 do 08 programuje się w sekcjach od [101] do [108]. Dla każdej linii można zaprogramować 12 opcji. Opcje
programuje się w grupach po 8. Naciśnięcie [9] powoduje przełączenie między grupami [1-8] i [9-16].
Przykład: Aby zaprogramować funkcję weryfikacji alarmu dla linii 1 należy wprowadzić:
[*][8][kod instalatora][101] - [9] - [1]. Na wyświetlaczu LCD ustawiona zostanie [1] lub zapalona dioda nr 1 na klawiaturze
LED - odpowiada to włączeniu opcji 9.
Uwaga! Opcje linii pożarowych nie powinny być zmieniane.
Lista opcji programowanych dla każdej linii:
1) Głośna/cicha
Określa, czy alarm z danej linii wywołuje sygnalizację głośną czy nie.
2) Pulsująca/ciągła
Określa, czy alarm z danej linii wywołuje sygnalizację głośną o charakterze ciągłym czy przerywanym z
częstotliwością 1 Hz.
3) Gong
Określa, czy naruszenie danej linii powoduje sygnalizację klawiatury jeśli funkcja gongu jest aktywna (podrozdział 4.3).
4) Blokada możliwa
Określa, czy dana linia może być blokowana ręcznie z klawiatury (podrozdział 4.3).
5) Wymuszone włączenie
Określa, czy system może zostać włączony, gdy dana linia jest naruszona. Jeśli po upływie czasu na wyjście linia taka
pozostaje nadal naruszona, system będzie ją ignorował. Po jej powrocie do stanu normalnego zostaje ona automatycznie
dołączona do włączonego systemu. Kolejne naruszenie tej linii spowoduje alarm.
Linia tego typu może być przydatna do nadzoru drzwi garażowych. Użytkownik może włączyć system przy otwartych
drzwiach garażowych. Po ich zamknięciu, już po włączeniu w dozór, linia staje się częścią włączonego systemu.
Uwaga! Nie wolno włączać tej opcji dla linii 24-godzinnych.
6) Licznik naruszeń
Jeśli opcja ta jest ustawiona, centrala spowoduje przerwanie wysyłania do stacji monitorowania komunikatów alarmu z
danej linii po osiągnięciu określonej liczby alarmów z tej linii. Jeżeli tak zaprogramowano zablokowany może zostać także
sygnalizator BELL.
7) Opóźnienie transmisji
Określa, czy centrala wysyła do centrum monitorowania kod raportujący naruszenie danej linii z opóźnieniem lub bez
opóźnienia (opcji tej nie należy stosować dla linii pożarowych).
8) Nie używane
9) Funkcja weryfikacji alarmu
Jeśli opcja jest włączona to linia podlega procedurze weryfikacji alarmu. Fabrycznie opcja ta jest wyłączona dla wszystkich
typów linii. Przed włączeniem tej opcji należy koniecznie zapoznać się z działaniem funkcji weryfikacji alarmu (rozdział 5.1.
sekcja [018] - opcja [6]).
Od 10 do 13 - Nie używane
14) Linia normalnie zamknięta (NC)
Określa czy linie mają być typu NC, czy mają działać tak jak zaprogramowano je w sekcji [013]
15) Linia sparametryzowana pojedynczym rezystorem (SEOL)
Określa czy linie mają być parametryzowane pojedynczym rezystorem, czy mają działać tak jak zaprogramowano je w
sekcji [013].
16) Linia sparametryzowana podwójnym rezystorem (DEOL)
Określa czy linie mają być parametryzowane podwójnym rezystorem, czy mają działać tak jak zaprogramowano je w sekcji
[013]
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[168] - [169] - Zmiana czasu letni/zimowy
Opcja „zmiana czasu letni/zimowy” pozwala na zaprogramowanie centrali by zmiana czasu letni/zimowy i odwrotnie,
następowała automatycznie. Opcja ta pozwala na zaprogramowanie centrali by w dowolnym dniu przesunęła czas o 1 lub
2 godziny do tyłu, lub do przodu. By możliwe było zaprogramowanie zmiany czasu letni zimowy w sekcji [017] należy
włączyć opcję [6].
Aby zaprogramować automatyczną zmianę czasu letni/zimowy należy :
1.
Wejść w tryb programowania instalatorskiego [*][8][kod instalatora];
2.
Wprowadzić numer sekcji [017], włączyć opcję [6];
3.
Wprowadzić numer sekcji [168], by ustawić zmianę czasu zegara do przodu;
4.
Wprowadzić numer sekcji [169], by ustawić zmianę czasu zegara do tyłu;
Opcja Przykład 1: 5 Marca, godzina 2:00
1

003 Miesiąc (wartości od 001 - 012), [003] dla Marca.

2

000 Tydzień (wartość 000 w celu zaprogramowania konkretnej daty i czasu).

3
4
5

005 Dzień (wartości od 001 - 031), [005] dla 5 dnia miesiąca.
Godzina - określenie godziny o której zostanie przesunięty zegar do
002
przodu lub do tyłu (wartości od 000 - 023).
001 Przesunięcie - godzina do przodu lub do tyłu (wartości 001 - 002).

Opcja Przykład 2: Pierwsza niedziela marca, godzina 2:00
1

003 Miesiąc (wartości od 001 - 012).

2

001 Tydzień (wartości od 001 - 005) [001] - dla pierwszego tygodnia miesiąca.

3

000

4
5

Dzień - od niedzieli do soboty (wartości od 000 - 006), [000] - dla Niedzieli,
[001] dla Poniedziałku.
Godzina - określenie godziny o której zostanie przesunięty zegar do
002
przodu lub do tyłu (wartości od 000 - 023).
001 Przesunięcie - godzina do przodu lub do tyłu (wartości 001 - 002).

[170] - Czas działania wyjścia PGM
Sekcja to pozwala na dokonanie wyboru czasu aktywności wyjść PGM po ich uaktywnieniu. Ustawienia są w zakresie 001 255 sekund.
Uwaga! Opcja ta nie dotyczy wyjść programowalnych PGM typu [03] - Reset czujek dymu.

[175] - Czas opóźnienia włączenia automatycznego
Jeśli „Czas opóźnienia autowłączenia” został zaprogramowany, nie jest możliwe przerwanie sekwencji autowłączenia.
Użytkownik może jedynie opóźnić autowłączenie o czas opóźnienia wprowadzając kod dostępu. Centrala zarejestruje w
buforze zdarzeń numer użytkownika do którego jest przypisany kod dostępu wykorzystany do opóźnienia autowłączenia.
Po ustawionym czasie opóźnienia system będzie próbował włączyć się na nowo. Włączenie może być opóźniane
wielokrotnie.
Okres „Opóźnienia autowłączenia” jest programowany w przedziale 000 - 255 minut. Ustawienie fabryczne [000] wyłączony.
[176] - Czas weryfikacji alarmu włamaniowego/Czas kodu policyjnego
Funkcja weryfikacji alarmu jest uaktywniana opcją [6] w sekcji [018]. Dotyczy linii z ustawioną w sekcjach [101]-[108] opcją
[9].
Po wejściu do sekcji [101]-[108] widać opcje [1]-[8]. Naciśnięcie [9] powoduje przełączenie na zestaw opcji [9]-[16], aby
uaktywnić weryfikację dla linii należy włączyć [1]. Ponowne naciśnięcie [9] powoduje powrót do opcji [1]-[8].

[181] - Harmonogram autowłączeń
Sekcja [181] pozwala instalatorowi na zaprogramowanie harmonogramu autowłączeń . Czas autowłączenia
programowany w tej sekcji dotyczy wszystkich dni tygodnia Wartości wprowadzane są w zakresie (od 0000 - 2359),
wprowadzenie wartości [9999] wyłącza opcję.

[190] - Czas alertu przed autowłączeniem z powodu braku aktywności
Sekcja ta określa czas trwania alertu przed autowłączeniem. Czas alertu jest programowany. W momencie gdy licznik
odmierzający czas osiągnie wartość zaprogramowaną jako czas braku aktywności, uruchomione zostaną brzęczyki
wszystkich klawiatur.
Jeśli podczas alertu naciśnięty zostanie dowolny przycisk na klawiaturze lub linia dozorowa zostanie naruszona i powróci
do stanu normalnego to alert zostanie przerwany.
Czas alertu jest ustawiony fabrycznie na 1 minutę. Ustawienie wartości [000] wyłącza tą funkcję. Autowłączenie nie
nastąpi jeśli Podsystem nie będzie w stanie Gotowości.

[191] - Czas braku aktywności przed autowłączeniem
Aby funkcja zaczęła działać musi zostać zaprogramowany Czas braku aktywności (od 001 do 255 minut). Fabrycznie
ustawiona wartość [000] wyłącza działanie funkcji.
Czas braku aktywności w Podsystemie zaczyna być odliczany od momentu powrotu do stanu normalnego linii typu
opóźnionego przypisanej do tego Podsystemu. Odliczanie czasu zostanie zatrzymane jeśli dowolna linia dozorowa
należąca do Podsystemu zostanie naruszona lub powróci do stanu normalnego. Ponowny start odliczania czasu braku
aktywności nastąpi w momencie ponownego powrotu do stanu normalnego linii typu opóźnionego.

[199] - Czas alertu przed autowłączeniem
Sekcja ta pozwala na zaprogramowanie czasu w jakim system będzie informował użytkownika o zbliżającym się
autowłączeniu. Fabrycznie czas zaprogramowany jest na 4 minuty. Wartość tą można programować w zakresie od (001 255 minut).
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[301] - Pierwszy numer telefoniczny do stacji monitorowania
Uwaga! Informacje zawarte w powyższej sekcji dotyczą także sekcji [302], [303], [305]
Powyższa sekcja służy do zdefiniowania jaki typ komunikacji zostanie aktywowany w momencie powstania zdarzenia
alarmowego w systemie, oraz kolejności wybierania numerów w przypadku niepoprawnej komunikacji. Centrala PC1404
obsługuje jedynie typ komunikacji PSTN (komunikacja przez GPRS oraz TCP/IP jest nieobsługiwana)

Zaprogramowanie numeru telefonu poprzedzonego literą [D] konfiguruje sekcję na komunikacją poprzez linię
PSTN
Przykład : [D0123547698F]
Numery telefoniczne mogą składać się maksymalnie z 32 znaków, co pozwala na włączenie znaków specjalnych. Numer
telefonu składa się z cyfr od 0 do 9. Można wprowadzić także cyfry heksadecymalne.

[*][2][*] - Hex B - oznacza przycisk [*] na aparacie z wybieraniem tonowym.

[*][3][*] - Hex C - oznacza przycisk [#] na aparacie z wybieraniem tonowym.

[*][4][*] - Hex D - zmusza dialer do oczekiwania na sygnał zgłoszenia centrali telefonicznej.

[*][5][*] - Hex E - przerwa w wybieraniu trwająca 2 sekundy.
Uwaga! Przed wybraniem numeru dialer automatycznie generuje 2 sekundowa przerwę.
 Hex A - nie używane.
 Hex F - znacznik końca numeru.
 Naciśnięcie przycisku [#] powoduje zapisanie zmian i wyjście z sekcji

[302] - Drugi numer telefoniczny do stacji monitorowania
Informacje dotyczące numerów telefonicznych do stacji monitorowania znajdują się w sekcji [301]

[303] - Trzeci numer telefoniczny do stacji monitorowania
Informacje dotyczące numerów telefonicznych do stacji monitorowania znajdują się w sekcji [301]

[304] - Ciąg znaków do anulowania funkcji „Call waiting”
W sekcji [304] można wpisać ciąg znaków pozwalający wyłączyć na czas 1 połączenia funkcję połączenia oczekującego „call
waiting” jeśli usługa ta jest aktywna na linii telefonicznej używanej przez centralę do łączności ze stacją monitorowania. O
to, jakie znaki trzeba wpisać trzeba zapytać operatora telekomunikacyjnego.
Funkcja połączenia oczekującego „call waiting” musi być wyłączona gdyż drugie połączenie przychodzące mogłoby
uniemożliwić przeprowadzenie transmisji do stacji monitorowania.
Uaktywnienie Anulowania połączenia oczekującego „call waiting” wykonuje się w sekcji [382] opcja [4].

[305] - Czwarty numer telefoniczny do stacji monitorowania
Informacje dotyczące numerów telefonicznych do stacji monitorowania znajdują się w sekcji [301].

[310] - Numer identyfikacyjny Systemu
Centrala wysyła kody raportujące do centrum monitorowania alarmów wraz z Numerem identyfikacyjnym Systemu. Jeśli
komunikacja jest w formacie SIA, Numer identyfikacyjny może mieć 6 znaków. W pozostałych formatach - 4 znaki. Do 6
znaków dopełniamy wstawiając [FF] na końcu.

[320] - Kody raportujące alarmy, linie od 01 do 08
Centrala będzie wysyłać Kody Raportujące alarm z danej linii, gdy linia ta znajduje się w stanie alarmu. Linie 24-godzinne,
niezależnie od tego czy centrala jest włączona, czy nie, zawsze generują alarm. Pozostałe linie tylko wówczas, gdy centrala
jest włączona w dozór.

[324] - Kody raportujące powrót linii do stanu normalnego, linie od 01 do 08
Jeżeli jest ustawiona opcja Przywrócenie po czasie działania sygnalizatorów, to centrala poinformuje o powrocie linii do
stanu normalnego po zakończeniu alarmu głośnego i powrocie linii do stanu normalnego. Jeśli linia nadal pozostaje
naruszona, to centrala wyśle komunikat dopiero po jej powrocie do stanu normalnego. Jeśli powyższa opcja jest
wyłączona to centrala wyśle komunikat o przywróceniu natychmiast po powrocie linii do stanu normalnego.

[328] - Kody raportujące inne alarmy
Alarm działania pod przymusem - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w momencie gdy
wprowadzono kod działania pod przymusem.
Otwarcie po alarmie - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w momencie, gdy podsystem
został wyłączony z alarmem w pamięci.
Alarm po włączeniu - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w przypadku gdy wystąpi alarm
w przeciągu 2 minut od zakończenia odliczania czasu na wyjście.
Alarm nadzoru modułu rozszerzenia - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w przypadku
gdy centrala utraci nadzór nad modułem rozszerzenia lub klawiaturą.
Powrót alarmu nadzoru modułu rozszerzenia - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w
przypadku gdy nastąpi powrót nadzoru nad modułem rozszerzenia lub klawiaturą.
Alarm Kod policyjny/Funkcja weryfikacji alarmu - kiedy opcja [6] w sekcji [18] jest włączona to kod będzie wysyłany jeżeli
zostaną naruszone dwie linie z włączoną funkcją weryfikacji alarmu, podczas czasu weryfikacji alarmu. Kiedy opcja [6] w
sekcji [18] jest wyłączona to kod będzie wysłany jeżeli zostaną naruszone dwie dowolne linie w systemie podczas czasu
kodu policyjnego.
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[329] - Kody raportujące alarmy priorytetowe i ich powroty
Alarm Pożar, Niebezpieczeństwo, Panika z klawiatury - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji
monitorowania w przypadku gdy został został włączony alarm przy pomocy jednego z przycisków [F], [A], [P] (kody alarmu
i powrotu wysyłane są razem).
Uwaga! Alarmy pomocy nie muszą być alarmami medycznymi.
[330] - Kody raportujące sabotaże, linie od 01 do 08
Jeżeli centrala jest zaprogramowana na typ parametryzacji z podwójnym rezystorem końcowym system będzie wysyłał
kody raportujące do stacji monitorowania w przypadku wystąpienia sabotażu.

[334] - Kody raportujące stan normalny po sabotażu, linie od 01 do 64
Kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w momencie gdy nastąpi powrót linii po sabotażu.

[338] - Kody raportujące inne sabotaże
Ogólny sabotaż systemu - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w momencie naruszenia
obwodu sabotażowego modułu systemowego.
Stan normalny po ogólnym sabotażu - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w momencie
powrotu do stanu normalnego obwodu sabotażowego modułu systemowego.
Blokada klawiatury - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w momencie gdy osiągnięto
dopuszczalną liczbę wprowadzeń błędnych kodów.

[339] - [340] - Kody raportujące włączenia, kody użytkowników od 01 do 32
Kody raportujące tego typu zostaną wysłane do stacji monitorowania w momencie gdy podsystem zostanie włączony w
dozór. Dla każdego użytkownika istnieje możliwość zaprogramowania innego kodu raportującego.

[341] - Kody raportujące pozostałe włączenia
Automatyczna blokada linii - kod raportujący tego typu zostanie wysłany gdy nastąpi automatyczna blokada linii.
Częściowe włączenie - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w przypadku gdy włączony
został podsystemz zablokowanymi liniami.
Włączenie specjalne - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w przypadku gdy nastąpi
włączenie podsystemu jedną z metod podanych poniżej :

funkcją szybkie włączenie,

funkcją autowłączenie,

włączenie za pomocą DLS,

włączenie linią typu „klucz”,

włączenie nocne

włączenie przy użyciu kodu konserwatora,

włączenie domowe.
Brak włączenia systemu w dozór - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w przypadku gdy
system nie zostanie automatycznie włączony w dozór, a opcja [5] w sekcji [017] została włączona.
Błąd wyjścia - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w przypadku „błędu wyjścia”.
Uwaga! Jeżeli błąd wyjścia spowodowała linia opóźniona z włączoną funkcją weryfikacji to kody raportujące o błędzie
wyjścia i alarmie z linii będą wysłane do stacji monitorującej nawet jeżeli nie została naruszona druga linia. Dzięki temu
stacja monitorowania będzie wiedzieć iż obiekt nie jest w pełni chroniony. Nawet jeżeli włączono opóźnienie transmisji dla
tej linii to kody raportujące o błędzie wyjścia oraz alarmie będą wysyłane natychmiastowo.

[342] - [343] - Kody raportujące wyłączenia, kody użytkowników od 01 do 32
Kody raportujące tego typu zostaną wysłane do stacji monitorowania w momencie, gdy podsystem zostanie wyłączony z
dozoru. Dla każdego użytkownika istnieje możliwość zaprogramowania innego kodu raportującego co służy identyfikacji
przez którego użytkownika został wyłączony podsystem.

[344] - Kody raportujące inne wyłączenia
Przerwanie/opóźnienie autowłączenia - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w
przypadku gdy autowłączenie zostało przerwane lub opóźnione.
Wyłączenie specjalne - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w przypadku gdy nastąpi
wyłączenie podsystemu jedną z metod podanych poniżej:

wyłączenie przy użyciu kodu konserwatora,

wyłączenie za pomocą DLS,

wyłączenie za pomocą linii typu „klucz”.
[345] - Kody raportujące usterki
Uszkodzenie akumulatora - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w przypadku gdy
napięcie na zaciskach akumulatora spadnie poniżej 11,5V=.
Brak zasilania 230V - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w przypadku gdy zasilanie
sieciowe AC centrali zostało odłączone, lub przerwane.
Uszkodzenie obwodu sygnalizatorów - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w przypadku
gdy nastąpiła przerwa w obwodzie sygnalizatora BELL.
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Uszkodzenie linii pożarowej - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w przypadku gdy linia
pożarowa została otwarta.
Uszkodzenie wyjść AUX - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w przypadku gdy w
systemie wystąpiła usterka wyjścia zasilania pomocniczego AUX.
Uszkodzenie linii telefonicznej MLT - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w przypadku
gdy w systemie wystąpiła usterka monitorowania linii telefonicznej (MLT). Kod ten może zostać przesłany tylko przez
moduł dodatkowego komunikatora.
Ogólne uszkodzenie systemu - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w przypadku gdy w
systemie wystąpi jedna z usterek podanych poniżej :

usterka zasilania AC;

usterka akumulatora;

usterka wyjścia zasilania pomocniczego AUX;

usterka wyjścia nr 1 na module PC5200/PC5204;

usterka modułu T- Link
Ogólna usterka nadzoru systemu (uszkodzenie KEYBUS) - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji
monitorowania w przypadku gdy centrala utraci komunikację z podłączonymi modułami.
Zimny start - Jeżeli nastąpi całkowity zanik napięcia zasilania centrali alarmowej to w momencie gdy napięcie zostanie
podane ponownie, system wyśle do stacji monitorowania kod raportujący “Zimny start”. Kod raportujący zostanie wysłany
2 minuty po podaniu zasilania (czas stabilizacji centrali). W rejestrze zdarzeń zdarzenie zostanie zalogowane jako 00:00.
Wprowadzenie wartości 00 w tej sekcji dezaktywuje ten kod raportujący.

[346] - Kody raportujące sprawność po uszkodzeniach
Przywrócenie działania akumulatora - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w momencie
gdy napięcie na zaciskach akumulatora będzie wynosić ponad 12,5V.
Przywrócenie działania zasilania 230V - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w momencie
gdy zasilanie AC zostanie podłączone do zacisków centrali.
Przywrócenie działania obwodu sygnalizatorów - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w
momencie gdy zostanie usunięta awaria w obwodzie sygnalizatora BELL.
Przywrócenie działania linii pożarowej - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w
momencie gdy rezystancja linii pożarowej wróci do wartości poprawnej.
Przywrócenie działania wyjścia AUX - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w momencie
gdy nie będzie przekraczany pobór prądu z wyjścia AUX.
Przywrócenie działania linii telefonicznej - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w
momencie gdy usterka linii tel. zostanie usunięta
Usunięcie uszkodzenia systemu - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w przypadku gdy
zostanie usunięta jedna lub kilka usterek podanych poniżej:

usterka zasilania AC;

usterka akumulatora;

usterka wyjścia zasilania pomocniczego AUX;

usterka wyjścia nr 1 na module PC5200/PC5204;

usterka modułu T- Link.
Sprawność po usterce nadzoru systemu - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w
momencie gdy centrala odzyska komunikację ze wszystkimi modułami w systemie.
Zimny start (reset systemu): System zotał zrestartowany po całkowitej utracie zasilania. Kod raportujący zostanie wysłany
2 minuty po restarcie systemu.

[347] - kody raportujące inne uszkodzenia
Nieudana komunikacja przez 1/2/3/4 nr telefonu do stacji monitorowania - kod raportujący tego typu zostanie wysłany
do stacji monitorowania w momencie gdy centrala nie połączy się ze stacją monitorowania za pomocą 1, 2, 3 lub 4
numeru telefonu.
Bufor zdarzeń zapełniony w 75% od ostatniej transmisji z DLS - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji
monitorowaniaw przypadku gdy 3/4 rejestru zdarzeń wypełniają niewydrukowane zdarzenia.
Wejście w programowanie przez DLS - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w momencie
rozpoczęcia połączenia z komputerem.
Wyjście z programowania przez DLS - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w momencie
zakończenia połączenia z komputerem.
Usterka linii dozorowych - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w przypadku gdy jedna
lub więcej linii zostanie uszkodzona, dotyczy to także linii bezprzewodowych.
Sprawność po usterce linii dozorowych - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w
przypadku gdy uszkodzone linie powrócą do stanu normalnego.
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Kod braku aktywności w systemie - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w przypadku gdy
przez zaprogramowany czas nie włączono systemu lub zanotowano brak aktywności linii.
Wyjście z trybu programowania instalatorskiego - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w
momencie wyjścia z trybu programowania instalatorskiego.
Wejście w tryb programowania instalatorskiego - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w
momencie wejścia w tryb programowania instalatorskiego.

[348] - Kody raportujące testy transmisji i systemu
Koniec testu instalacji - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w momencie zakończenia
testu instalacji.
Początek testu instalacji - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w momencie rozpoczęcia
testu instalacji.
Okresowy test transmisji - kod raportujący tego typu będzie wysyłany o określonym czasie i interwale programowanym w
sekcji [377] i [378].
Test systemu - kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w momencie rozpoczęcia testu
systemu.

[350] - Wybór formatów komunikacji
W powyższej sekcji należy zaprogramować dwu cyfrowy numer formatu dla każdego z numerów telefonów. Lista
formatów komunikacji znajduje się w arkuszu programowania w sekcji [350], szczegółowy opis każdego z formatów
znajduje się w Dodatku B „Formaty komunikacji”

[351] - [376] - Kierunki komunikacji
Opcja ta pozwala określić, czy numer telefoniczny zostanie wybrany po zaistnieniu zdarzenia należącego do danej
kategorii. Raportowanie może odbywać się pod cztery różne numery telefonów..
Każdy kod raportujący można przypisać do jednej z 5 grup opisanych poniżej:
1.
Alarmy i powroty po alarmach.
2.
Włączenia i wyłączenia z dozoru.
3.
Sabotaże i powroty po sabotażach.
4.
Uszkodzenia i powtoty do stanu normalnego.
5.
Testy transmisji i systemu.
Każda z grup może zostać przypisana do konkretnych numerów telefonów.

[377] - Parametry ilościowe i czasowe transmisji
PARAMETRY ILOŚCIOWE I CZASOWE TRANSMISJI
[1] Licznik naruszeń (alarmy i powroty)
Funkcja licznika naruszeń została utworzona z myślą o przeciwdziałaniu napływowi do centrum monitorowania fali takich samych komunikatów oraz zapisywaniu
rejestru stale przez takie same zdarzenia. Istnieje możliwość ustawienia różnych limitów dla alarmów linii (000 - 014). Gdy centrala przekaże zaprogramowaną liczbę
raportów dla danego zdarzenia nie będzie już ich więcej raportować do momentu wyzerowania licznika naruszeń. Wprowadzenie wartości [000] wyłącza funkcję.
[2] Licznik naruszeń (sabotaże i powroty)
Jeżeli opcja jest aktywna należy wprowadzić liczbę (000 - 014) sabotaży po przekroczeniu której nastąpi zablokowanie transmisji komunikatów o sabotażach z tej linii.
Wprowadzenie liczby 000 powoduje wyłączenie zliczania alarmów.
[3] Licznik naruszeń (uszkodzenia i powroty)
Jeżeli opcja jest aktywna należy wprowadzić liczbę (000 - 014) uszkodzeń systemowych po przekroczeniu której nastąpi zablokowanie transmisji komunikatów o
uszkodzeniach systemu. Wprowadzenie liczby [000] powoduje wyłączenie licznika.
[4] Czas opóźnienia transmisji
Powyższa funkcja służy do programowania czasu opóźnienia (w zakresie czasu 000 - 255 sekund) wysłania kodu o alarmie. Aby możliwe było programowanie czasu
opóźnienia transmisji należy w sekcjach dotyczących opcji linii dozorowych [101] - [108] uaktywnić opcję [7].
[5] Czas opóźnienia transmisji AC (minuty, godziny)
Jeżeli opcja jest aktywna należy zaprogramować czas (000 - 255 godziny/minuty) opóźnienia transmisji kodu raportującego usterki zasilania AC.
Uwaga! Czas może zostać zaprogramowany w formacie godzinnym lub minutowym. Do wyboru formatu czasu służy opcja [6] w sekcji [382].
Uwaga! Jeżeli czas opóźnienia zostanie zaprogramowany na [000], kod raportujący zostanie wysłany w momencie wystąpienia usterki.
[6] Opóźnienie transmisji uszkodzenia MLT.
Opcja ta służy do ustawienia liczby testów linii telefonicznej (000 - 255) po których w przypadku niesprawności linii centrala poinformuje o usterce (wysłanie kodu
raportującego jest możliwe tylko wtedy gdy jest podłączony alternatywny komunikator - niedostępny w Polsce). Centrala sprawdza linię telefoniczną w 3 sekundowych
interwałach, więc opóźnienie może wynosić od 0 do 765 sekund.
[7] Cykl wysyłania testu (telefonia naziemna)
Opcja ta służy do zaprogramowania okresu między testami transmisji (000 - 255). Okres ten może zostać zaprogramowany w dniach lub minutach. Do wyboru formatu
czasu służy opcja [3] w sekcji [702]. Wprowadzenie liczby [000] powoduje wyłączenie testu transmisji.
[8] Nie używane
[9] Czas opóźnienia transmisji braku aktywności/Zaniechania włączeń
Opcja służy do zaprogramowania czasu opóżnienia transmisji braku aktywności (braku naruszeń linii dozorowych) na obiekcie chronionym lub czasu opóżnienia
zaniechania włączeń systemu w dozór. Kod raportujący brak aktywności zostanie wysłany po upływie Czasu opóźnienia transmisji braku aktywności.
Przy monitorowaniu aktywności w systemie Czas opóźnienia mierzony jest w godzinach. Pomiar czasu rozpoczyna się od początku w momencie wystąpienia jednego
z poniższych zdarzeń:
·
włączenie w trybie domowym,
·
wyłączenie systemu z dozoru,
·
po naruszeniu i powrocie linii, gdy system został wyłączony/włączony w tryb domowy (dotyczy tylko linii Wewnętrzna, Wewnętrzna opóźniona,
Wewnętrzna-sypialniana, Wewnętrzna-sypialniana opóźniona).
Czas nie jest odmierzany jeśli system alarmowy jest włączony w dozór w trybie zwykłym. Dozbrojenie linii zablokowanych funkcją [*] [1] nie powoduje ponownego startu
odliczania czasu.Jeśli system został zaprogramowany tylko do monitorowania zaniechania włączeń - sekcja [380], opcja [8], czas będzie mierzony w dniach. Ponowny
start pomiaru czasu następuje po każdym wyłączeniu systemu.
[10] Czas wysyłania kodu „Alarm skasowany”
Po upłynięciu czasu opóźnienia transmisji i wysłaniu alarmu z naruszonej linii rozpoczyna się odliczanie czasu wysyłania kodu „Alarm skasowany”. Jeżeli
podczas trwania tego czasu zostanie wprowadzony kod użytkownika to do stacji monitorowania zostanie wysłany komunikat „Alarm skasowany”.
Jeżeli kod nie zostanie wprowadzony lub zostanie wprowadzony po czasie zaprogramowanym w tej sekcji to do stacji monitorowania zostanie wysłany kod
raportujący „Otwarcie po alarmie”. Jeżeli transmisja tego kodu zakończy się sukcesem to klawiatury systemowe potwierdzą ten fakt 5 krótkimi dźwiękami
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[378] - Godzina testu transmisji
W celu upewnienia się, że połączenie z centrum monitorowania działa prawidłowo centrala może być zaprogramowana do
przeprowadzania okresowej transmisji testowej. Wysyłany jest wtedy kod Okresowego Testu Transmisji o
zaprogramowanej w sekcji [378] godzinie. Czas należy wprowadzić w formacie 24h. Dwie cyfry godziny od 00 do 23 i dwie
cyfry minut od 00 do 59. Aby test transmisji nie był wysyłany należy wprowadzić cyfry [9999].

[380] - Pierwszy zestaw opcji komunikatora
Numer
opcji

1

2

Nazwa

Komunikacja

Wł/wył

Opis

Włączona

Gdy opcja jest włączona centrala jest gotowa do łączenia się ze stacją monitorowania w celu przesyłania
kodów raportujących o zaistniałych zdarzeniach. W celu poprawnego komunikowania się ze stacją
monitorowania należy zaprogramować numer telefoniczny, identyfikator centrali (obiektu) oraz kody
raportujące.

Wyłączona

Gdy opcja jest wyłączona komunikacja ze stacją monitorowania będzie niemożliwa.

Włączona

Gdy opcja została włączona centrala wyśle kod raportujący powrotu po upływie czasu sygnalizacji alarmu
i powrocie linii do stanu normalnego. Gdy zakończy się czas działania sygnalizacji BELL a linia nie powroci do
stanu normalnego to transmisja nastąpi dopiero po przywróceniu linii lub wyłączeniu systemu z dozoru.
Uwaga! Linie 24 godzinne muszą zostać przywrócone fizycznie.

Transmisje po
powrotach
Wyłączona

3

4

System
wybierania
Przełącz na wybieranie
impulsowe

5

Nie używane

6

Naprzemienne
wybieranie

Włączona
Wyłączona
Włączona
Wyłączona
Włączona
Wyłączona
Włączona

Wyłączona

7

8

Nie używane

Gdy opcja została wyłączona centrala wyśle kod raportujący po powrocie linii do stanu normalnego lub po
wyłączeniu systemu z dozoru.
Gdy opcja jest włączona centrala stosuje impulsowy system wybierania numerów.
Gdy opcja jest wyłączona centrala będzie stosować tonowy system wybierania numerów.
Gdy opcja jest włączona centrala przełączy się na wybieranie impulsowe przy 5 próbie dzwonienia do stacji
monitorowania.
Gdy opcja jest wyłączona centrala będzie używała systemu wybierania, tonowego DTMF dla wszystkich prób
połączenia.
————
————
Gdy opcja jest włączona to po nieudanej próbie komunikacji z głównym numerem telefonu centrala będzie
próbowała komunikować się ze stacją monitorowania poprzez wybieranie pierwszego rezerwowego numer
telefonu. Centrala wykona 5 prób połączenia się.
Gdy opcja jest wyłączona to po 5 nieudanych próbach komunikacji z głównym numerem telefonu centrala będzie
próbowała komunikować się ze stacją monitorowania poprzez wybieranie pierwszego rezerwowego numeru
telefonu, jeżeli po 5 próbach komunikacja będzie nadal nieudana, centrala zacznie wybierać kolejne numery
rezerwowe.

——
——

————
————

Włączona

Włączenie opcji powoduje uaktywnienie funkcji monitorowania braku aktywności (brak naruszenia czujek), która
pomaga sprawdzać osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku. Jeżeli system nie wykrył aktywności
naruszenia linii w danym podsystemie, nastąpi rozpoczęcie odliczania w godzinach „Czasu opóżnienia
transmisji braku aktywności”. Po ukończeniu odliczania tego czasu zostanie wysłany kod raportujący „Brak
aktywności w systemie”.
Uwaga! Kod raportujący nie zostanie wysłany jeżeli system został włączony w trybie zwykłym.
Uwaga! Naruszanie linii zablokowanych nie powoduje ponownego startu odliczania czasu.
Uwaga! Włączenie systemu w dozór powoduje zresetowanie odliczania czasu braku aktywności.

Wyłączona

Wyłączenie opcji powoduje uaktywnienie funkcji monitoringu zaniechania włączeń systemu. Kod raportujący
zostaje wysłany w sytuacji gdy podsystem nie zostanie włączony w dozór po upłynięciu liczby dni
zaprogramowanych w sekcji [377] - czas opóźnienia transmisji braku aktywności. Funkcję tą można
dezaktywować zmieniając czas opóźnienia braku transmisji na [000].

Brak aktywności
zaniechanie włączeń

[381] - Drugi zestaw opcji komunikatora
Numer
opcji

Nazwa

Wył/wł

Opis

Sygnalizacja
wyłączenia po
alarmie - klawiatura

Włączona

1

Włączenie opcji pozwala na poinformowanie użytkownika wyłączającego system po alarmie o wysłaniu
kodu raportującego „wyłączenie po alarmie” (klawiatura wygeneruje 8 krótkich sygnałów dźwiękowych).

Wyłączona

Gdy opcja jest wyłączona klawiatura nie poinformuje użytkownika o poprawnym wysłaniu kodu „otwarcie
po alarmie”.

Włączona

————

2

3

4

5

Nie używane

Automatyczne
SIA

————

Włączona

Gdy opcja jest włączona SIA wysyła zaprogramowane przez instalatora kody raportujące (więcej informacji
znajduje się w dodatku B).

Wyłączona

Gdy opcja jest wyłączona centrala wysyła kody raportujące formatu SIA według wzorca.

Włączona

Gdy opcja jest włączona klawiatura wygeneruje 8 krótkich dźwięków gdy do centrum monitorowania
zostanie wysłany kod raportujący o włączeniu i komunikacja zakończy się sukcesem.

Wyłączona

Gdy opcja jest wyłączona klawiatura nie poinformuje użytkownika o odebraniu przez stację monitorowania
kodu raportującego włączenie.

——

————

——

————

——

————

Potwierdzenie włączenia

Nie używane

6

Nie używane

7

Automatyczne Contact ID

8

Nie używane

17

Wyłączona

——

————

Włączona

Gdy opcja jest włączona to w formacie Contact ID wysyłane będą kody zaprogramowane przez instalatora.

Wyłączona

Gdy opcja jest wyłączona centrala będzie wysyłała kody raportujące formatu Contact ID według wzorca.

——

—————

——

—————
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[382] - Trzeci zestaw opcji komunikatora
Numer opcji

Nazwa

1

Nie używane

2

Raporty po teście instalacji

3

Komunikat
„Komunikacja
anulowana”

Wył/wł

Opis

Włączona

————

Wyłączona

————

Włączona Gdy opcja jest włączona alarmy spowodowane podczas testu instalacji będą wysyłane do stacji monitorowania.
Wyłączona Gdy opcja jest wyłączona alarmy powstałe podczas testu instalacji nie będą wysyłane do stacji monitorowania.
Gdy opcja jest włączona na klawiaturach LCD w momencie gdy zostanie potwierdzony alarm podczas „czasu
opóźnienia transmisji” zostanie wyświetlony komunikat „komunikacja anulowana”. Komunikat ten będzie
Włączona wyświetlany przez 5 sekund na wszystkich klawiaturach należących do danego podsystemu. Potwierdzenie
alarmu może odbyć się poprzez wprowadzenie kodu użytkownika, wyłączenie systemu za pomocą przycisku
funkcyjnego lub naruszenia linii zaprogramowanej jako „linia typu klucz”.
Wyłączona Gdy opcja jest wyłączona komunikat „komunikacja anulowana” nie będzie wyświetlany.

4

Anulowanie
„Call waiting”

5

Nie używane

Gdy opcja jest włączona w sekcji [304] można wpisać ciąg znaków pozwalający wyłączyć na czas 1 połączenia
funkcję połączenia oczekującego „call waiting” jeśli usługa ta jest aktywna na linii telefonicznej używanej przez
centralę do łączności ze stacją monitorowania. Operator telekomunikacyjny powinien udzielić informacji jakie
Włączona
znaki należy wprowadzić.
Funkcja połączenia oczekującego „call waiting” musi być wyłączona gdyż drugie połączenie przychodzące
mogłoby uniemożliwić przeprowadzenie transmisji do stacji monitorowania.
Wyłączona Gdy opcja jest wyłączona funkcja „Call waiting” będzie wyłączona.
Włączona

————

Wyłączona

6

Opóźnienie
komunikacji AC

7

Liczba prób wybierania
numeru dla formatu
Powiadomienie osobiste

8

Nie używane

————
Gdy opcja jest włączona programowanie czasu opóźnienia AC odbywa się w godzinach (patrz sekcja [377],
opcja 5).
Gdy opcja jest wyłączona programowanie czasu opóźnieniu AC odbywa się w minutach. (patrz sekcja [377],
Wyłączona
opcja 5).
Włączona Gdy opcja jest włączona ilość powtórzeń transmisji dla formatu Powiadomienie osobiste wynosi 1
Włączona

Wyłączona Gdy opcja jest wyłączona ilość powtórzeń transmisji dla Powiadomienia osobistego wynosi 5.
——

—————

——

—————

[383] - Czwarty zestaw opcji komunikatora
Numer opcji
1

Nazwa
Nie używane

2

Numer 2 rezerwowy dla
numeru 1

3

Numer 3 rezerwowy dla
numeru 2

Opis
—————
—————
Gdy opcja jest włączona to w przypadku nieudanej komunikacji 2 numer telefonu będzie numerem rezerwowym
dla numeru 1. Numer 2 telefonu używa tego samego formatu transmisji co 1 numer.
Wyłączony Gdy opcja jest wyłączona to2 numer telefonu nie będzie numerem rezerwowym dla 1 numeru. Zdarzenia
zaistniałe w systemie będą wysyłane na 2 numer telefonu, jeżeli został on włączony w kierunkach komunikacji i
zaprogramowano format transmisji w sekcji [350].
Włączone Gdy opcja jest włączona to w przypadku nieudanej komunikacji 3 numer telefonu będzie numerem rezerwowym
dla numeru 2. Numer 3 telefonu używa tego samego formatu transmisji co 1 numer.

Numer 4 rezerwowy dla
numeru 3

Wyłączone Gdy opcja jest wyłączona to3 numer telefonu nie będzie numerem rezerwowym dla 2 numeru. Zdarzenia
zaistniałe w systemie będą wysyłane na 3 numer telefonu, jeżeli został on włączony w kierunkach komunikacji i
zaprogramowano format transmisji w sekcji [350].
Włączone Gdy opcja jest włączona to w przypadku nieudanej komunikacji 4 numer telefonu będzie numerem rezerwowym
dla numeru 3. Numer 4 telefonu używa tego samego formatu transmisji co 1 numer.

4

5

Komunikacja usterki
komunikacji

6-8

Nie używane

Wł/wył
——
——
Włączony

Wyłączone Gdy opcja jest wyłączona to3 numer telefonu nie będzie numerem rezerwowym dla 2 numeru. Zdarzenia
zaistniałe w systemie będą wysyłane na 3 numer telefonu, jeżeli został on włączony w kierunkach komunikacji i
zaprogramowano format transmisji w sekcji [350].
Włączone Gdy opcja jest włączona centrala wyśle kod raportujący powrót usterki komunikacji zgodnie z
zaprogramowanymi kierunkami komunikacji.
Wyłączone Gdy opcja jest wyłączona centrala wyśle kod raportujący powrót usterki komunikacji zgodnie z
zaprogramowanymi kierunkami komunikacji dla grupy Usterki.
——
—————
——
—————

[401] - Pierwszy zestaw opcji komunikacji z DLS
Numer
opcji
1

2

3

4

5

6

7-8

Nazwa
Podwójne dzwonienie

Wł/wył

Opis

Włączona Gdy opcja jest włączona funkcja omijania automatycznej sekretarki będzie aktywna

Wyłączona Gdy opcja jest wyłączona funkcja omijania automatycznej sekretarki będzie nie aktywna.
Gdy opcja jest włączona użytkownik poprzez wprowadzenie sekwencji [*][6][kod główny][5] spowoduje, że centrala będzie
Włączona
oczekiwać na połączenie z DLS przez okres 6 godzin od włączenia zasilania w systemie.
Komunikacja z DLS
Gdy opcja jest wyłączona użytkownik nie może zainicjować połączenia przez DLS.
Wyłączona
Uwaga! Opcja 1 i 2 nie są ze sobą powiązane i nie mają na siebie wpływu.
Gdy opcja jest włączona po wejściu w tryb łączności centrala alarmowa i komputer rozłączą się następnie centrala alarmowa
wybierze numer telefoniczny komputera i poczeka aż ten ostatni się odezwie. Proces komunikacji zostanie rozpoczęty.
Włączona Opcja ta powinna być wyłączona jeżeli do komunikacji używanych jest więcej komputerów niż jeden.
Oddzwonienie
Uwaga! Jeżeli w sekcji [402] nie zaprogramowano żadnego numeru telefonu, centrala przerwie sesję DLS i nie wybierze
centrali
numeru telefonicznego komputera.
Wyłączona Gdy opcja jest wyłączona komputer łączący się z centralą alarmową będzie miał do niej natychmiastowy dostęp.
Gdy opcja jest włączona użytkownik poprzez wprowadzenie [*][6][kod główny][6] może zainicjować pojedyncze wybieranie
Włączona
numeru telefonu komputera z którym komunikuje się centrala.
Użytkownik
inicjuje DLS
Gdy opcja jest wyłączona wprowadzenie sekwencji [*][6][kod główny][6] spowoduje wygenerowanie przez brzęczyk
Wyłączona
klawiatury sygnału błędu.
Gdy opcja jest włączona to w przypadku gdy rejestr zdarzeń jest zapełniony i zostanie wysłany kod raportujący do stacji
Automatyczna
Włączona monitorowania „Rejestr zdarzeń zapełniony w 75% od ostatniej transmisji DLS”, centrala wybierze numer telefoniczny
okresowa
komputera. Po poprawnym wejściu w tryb łączności z DLS program zgra cały rejestr zdarzeń z centrali.
transmisja rejestru
Gdy opcja jest wyłączona to po wysłaniu kodu raportującego informującego o przepełnieniu rejestru zdarzeń nie nastąpi
zdarzeń do komputera Wyłączona
łączność z DLS.
Gdy użytkownik zainicjuje połączenie poprzez DLS, centrala połączy się i wyśle sygnał inicjalizacji z prędkością
Włączona
300 bodów.
Sygnał inicjalizacji
300/110 Bodów
Gdy użytkownik zainicjuje połączenie poprzez DLS, centrala połączy się i wyśle sygnał inicjalizacji z prędkością 110 bodów,
Włączona
następnie przełączy się na 300 bodów w celu odebrania odpowiedzi od komputera.
—–
—————
Nie używane
—–
—————
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[402] - Numer telefoniczny komputera z programem DLS
W powyższej sekcji należy zaprogramować numer telefoniczny komputera, numer ten może zawierać do 32 znaków.








Hex A - nie używane.
Hex B - oznacza przycisk [*] na aparacie z wybieraniem tonowym.
Hex C - oznacza przycisk [#] na aparacie z wybieraniem tonowym.
Hex D - zmusza dialer do oczekiwania na sygnał zgłoszenia centrali telefonicznej.
Hex E - przerwa w wybieraniu trwająca 2 sekundy.
Hex F - znaczniku końca numeru

[403] - Kod identyfikacyjny komputera z programem DLS
Sekcja ta służy do zaprogramowania 6 cyfrowego kodu identyfikacyjnego, dzięki któremu centrala alarmowa będzie
rozpoznawała, że łączy się z właściwym komputerem.

[404] - Kod identyfikacyjny centrali alarmowej
Sekcja ta służy do zaprogramowania 6 cyfrowego kodu identyfikacyjnego, dzięki któremu komputer będzie rozpoznawał,
że łączy się z właściwą centralą alarmową.

[405] - Czas między dwoma dzwonieniami
Opcja ta służy do zaprogramowania czasu (001 - 255 sekund) między dwoma dzwonieniami.

[406] - Liczba dzwonków
Opcja ta służy do zaprogramowania ilości dzwonków (000 - 020) po jakiej centrala połączy się z DLS. Fabrycznie wartość
ustawiona jest na [000].
Uwaga! Jeżeli w sekcji [401] opcja [1] jest włączona a w sekcji [406] zaprogramowano liczbę dzwonków różną od [000],
to będą dostępne obie metody łączenia z centralą.

[501] - [514] - Programowanie opcji wyjść PGM
Po zmianie typu wyjścia PGM, opcje powracają do swoich ustawień fabrycznych.
Przy wyborze pracy wyjścia PGM w trybie prostym lub inwersyjnym, należy upewnić się, czy w przypadku zaniku zasilania
sieciowego, nie wystąpią niepożądane stany wyjść PGM powodujące nieprawidłowe działanie urządzeń sterowanych.
Tabela opcji dla wyjść PGM znajduje się w Arkuszach Programowania powyższej instrukcji na stronie 35.
[551] - [564] - Śledzenie linii (PGM 29)
Tabela opcji dla wyjścia PGM typu 29, znajduje się w Arkuszach Programowania powyższej instrukcji na stronie 36.

[601] -Kody raportujące włączenia kodem głównym
Kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w momencie, gdy podsystem zostanie włączony w
dozór kodem głównym użytkownika.
[605] - Kody raportujące wyłączenia kodem głównym
Kod raportujący tego typu zostanie wysłany do stacji monitorowania w momencie, gdy podsystem zostanie wyłączony z
dozoru kodem głównym.

[700] - Korekta dobowa zegara systemowego
Opcja ta pozwala zaprogramować czas trwania ostatniej minuty doby, aby skorygować wskazania zegara. Korektę można
zaprogramowaćw zakresie od 00 – 99 sekund (fabrycznie – 60).
Przykład 1: Jeśli zegar stale późni się o 9 sekund/dobę, należy zaprogramować wartość ostatniej minuty jako 51 zamiast
fabrycznych 60 sekund. Przyspieszy to wskazania zegara centrali o brakujące 9 sekund.
Przykład 2: Jeśli zegar spieszy się o 11 sekund/dobę, należy zaprogramować wartość ostatniej minuty jako 71 zamiast
fabrycznych 60 sekund. Opóźni to wskazania zegara centrali o 11 sekund.

[701] - Pierwszy zestaw ustawień międzynarodowych
Numer
opcji

Nazwa

Wł/wył

1

Częstotliwość napięcia
AC

2

Synchronizacja zegara
wewnętrznego

3

Zabronione włączenie przy braku AC
lub akumulatora

Włączona
Wyłączona
Włączona
Wyłączona
Włączona
Wyłączona

4

Sabotaż wymaga resetu
instalatorskiego

Włączona

Wyłączona
5

Kody czterocyfrowe/sześciocyfrowe

Włączona

6

Detekcja tonu zajętości

Wyłączona
Włączona

7-8

Nie używane
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Wyłączona
Włączona
Wyłączona

Opis
Synchronizacja zegara częstotliwością sieci AC 50Hz (Polska).
Synchronizacja zegara częstotliwością sieci AC 60Hz.
Synchronizacja zegara wewnętrznego kwarcem.
Synchronizacja zegara wewnętrznego siecią AC.
Gdy opcja jest aktywna włączenie systemu w dozór przy usterce zasilania AC lub akumulatora
jest niemożliwe.
Gdy opcja jest wyłączona możliwe jest włączenie systemu w dozór przy usterce AC lub akumul.
Uwaga! Jeżeli opcja ta jest wyłączona zaleca się uaktywnienie opcji [1] w sekcji [016].
Gdy opcja jest włączona wszystkie usterki linii i sabotaże systemu muszą być skasowane przed
włączeniem systemu poprzez wejście w tryb programowania instalatorskiego [*][8][kod
instalatora]. W przypadku wystąpienia usterki linii, lub sabotażu systemu, włączenie
automatyczne lub kluczem nie będzie możliwe. Kod raportujący zaniechanie włączenia nie
zostanie wysłany.
Gdy opcja jest wyłączona system powróci do stanu normalnego po usunięciu przyczyny
sabotażu. Wejście w tryb instalatorski nie jest konieczne.
Gdy opcja jest włączona wszystkie kody przyjmą postać kodów sześciocyfrowych.
Kod Główny: 4 cyfry = 1234; 6 cyfr = 123456
Kod Instalatora: 4 cyfry = 5555; 6 cyfr = 555555
Gdy opcja jest wyłączona wszystkie kody w systemie przyjmą postać czterocyfrową.
Gdy opcja jest włączona centrala przerywa próbę wybierania numeru po wykryciu sygnału
zajętości ponawia próbę po upływie czasu opóźnienia między wywołaniami.
Gdy opcja jest wyłączona funkcja detekcji tonu zajętości jest nieaktywna.
—————
—————
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[702] - Drugi zestaw opcji ustawień międzynarodowych
Numer
opcji
1

Nazwa
Wybieranie impulsowe

2

Wymuszone wybieranie
numeru

3

Nie używane

4

Wł/wył

Włączona

ID Ton

Gdy opcja jest włączona centrala wybiera numer bez względu na obecność sygnału centrali telefonicznej. Próba
wybierania przebiega następująco:
Centrala przejmuje linie telefoniczną i czeka na sygnał przez 5 sekund, jeżeli sygnał nie zostanie wykryty, centrala
przerywa połączenie na 20 sekund. Następnie centrala ponownie przejmuje linię i czeka na sygnał przez 5
sekund. Centrala wybiera numer bez względu na obecność sygnału. Jeżeli sygnał synchronizacji (handshake) ze
stacji monitorowania nie zostanie odebrany przez 40 sekund, centrala alarmowa przerywa połączenie.

Wyłączona Gdy opcja jest wyłączona centrala nie będzie wybierała zaprogramowanego numeru jeżeli sygnał jest zajęty.
Włączona
—————
Wyłączona

—————

Włączona

Gdy włączona została opcja 1600Hz Handshake, odpowiedź na sygnał 1600Hz jest możliwa, gdy komunikacja
odbywa się w formatach impulsowych.

Wyłączona

Gdy włączona jest opcja Handshake standardowy, komunikator odpowiada na sygnał określony w formacie
(1400Hz lub 2300Hz).

Włączona

Gdy opcja jest włączona to po wybraniu numeru telefonicznego centrala będzie emitowała krótki sygnał o
częstotliwości zgodnej z ustawieniem opcji [6] przez 500 ms co 2 sekundy.

1600Hz/Standard Handshake

5

Opis

Gdy opcja jest włączona współczynnik wypełnienia przy wybieraniu impulsowym ustawiony jest na 33/67
Włączona
(Polska).
Wyłączona Gdy opcja jest wyłączona współczynnik wypełnienia przy wybieraniu impulsowym ustawiony jest na 40/60.

Wyłączona Gdy opcja jest wyłączona, a numer telefoniczny został wybrany centrala nie będzie emitować żadnych dźwięków.
ID Ton
2100Hz/1300Hz

6

7

Włączone: 1 godzinne okno
DLS /
Wyłączone: 6 godzinne okno
DLS

8

Nie używane

Włączona
Wyłączona
Włączona

Gdy opcja jest włączona to po wybraniu danego numeru centrala wyemituje Ton ID o częstotliwości 2100Hz.
Włączenie opcji Tonu ID odbywa się w sekcji [702], opcja [5].
Gdy opcja jest wyłączona to po wybraniu danego numeru centrala wyemituje Ton ID o częstotliwości 1300Hz.
Włączenie opcji Tonu ID odbywa się w sekcji [702], opcja [5].
Użytkownik po wejściu do menu [*][6] może aktywować okno dostępu dla zdalnego połączenia przez DLS na 1
godzinę. Gdy opcja jest aktywna a zasilanie zostało wyłączone, to po ponownym podaniu zasilania okno zdlanego
dostępu DLS także będzie wynosiło 1 godzinę.

Użytkownik po wejściu do menu [*][6] może aktywować okno dostępu dla zdalnego połączenia przez DLS na 6
Wyłączona godzin. Gdy opcja jest aktywna a zasilanie zostało wyłączone, to po ponownym podaniu zasilania okno zdlanego
dostępu DLS także będzie wynosiło 6 godzin.
Włączona
Wyłączona

—————
—————

[703] - Opóźnienie pomiędzy poszczególnymi próbami wywołania
Próba wybierania numeru przebiega następująco:
1. Centrala przejmuje linię telefoniczną i czeka na sygnał przez 5 sekund;
2. Jeśli sygnał nie został wykryty, centrala przerywa połączenie na 20 sekund;
3. Centrala ponownie przejmuje linię i czeka na sygnał przez 5 sekund;
4. Centrala wybiera numer.
Jeśli sygnał synchronizacji (handshake) ze stacji monitorowania nie zostanie odebrany przez 40 sekund, centrala alarmowa
przerywa połączenie. Sekcja ta pozwala na zaprogramowanie czasu przerwy pomiędzy kolejnymi próbami połączenia ze
stacją. Fabrycznie czas ten zaprogramowany jest na 3 sekundy.
[900] - Podgląd numeru wersji oprogramowania centrali
Sekcja ta informuje o wersji używanej centrali.

[901] - Włączony/wyłączony tryb testu systemu przez instalatora
Tryb testu systemu jest używany do weryfikacji działania każdej linii. Aby to zrobić należy sprawdzić czy:
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Krok 5
Krok 6

System jest wyłączony z dozoru.
Opcja wygaszania klawiatury jest wyłączona sekcja [016], opcja [3].
Opcja ciągłej sygnalizacji alarmu linii pożarowej wyłączona sekcja [014], opcja [8].
Opcja opóźnienia transmisji jest wyłączona sekcja [377], jeśli opóźnienie nie jest potrzebne.
Wejść w programowanie instalatorskie.
Wprowadzić numer sekcji [901].

Gdy któraś z linii jest naruszona, centrala powiadomi o tym instalatora włączając na 2 sekundy sygnał dźwiękowy syren,
zapamięta zdarzenie w rejestrze i wyśle sygnał o alarmie z linii do centrum monitorowania alarmów.
Uwaga! Zaprogramowane opóźnienie transmisji dotyczy również trybu testowania. Jeśli w ciągu 15 minut nie zostanie
wykryta aktywność linii w systemie, centrala zakończy testowanie i powróci do stanu normalnego.
Aby wyłączyć tryb testu należy:
Krok 1
Krok 2

Wejść w programowanie instalatorskie.
Wprowadzić numer sekcji [901].

Uwaga! Należy pamiętać, że aby wyjść z trybu testu w trakcie wprowadzania sekcji [901] wszystkie linie muszą być w
stanie normalnym. Po wyjściu z trybu testu świeci się dioda lub ikona PAMIĘĆ (w pamięci pokazują się linie
przetestowane), aż do momentu włączenia w dozór.

[902] - Uaktywnienie nadzorowania modułów rozszerzeń i klawiatur przez centralę
Po włączeniu zasilania wszystkie moduły rozszerzeń oraz klawiatury przyłączone do magistrali zostaną automatycznie
przypisane przez centralę. Jeżeli któryś z modułów zostanie odłączony należy wejść do powyższej sekcji, aby uniknąć
usterek nadzoru systemu.
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Wejście do sekcji [902] spowoduje ponowne przypisanie bieżących modułów w systemie i wykasowanie z nadzoru
modułów odłączonych. Przypisywanie modułów przez centralę trwa około 60 sekund, przez ten okres czasu nie należy
wprowadzać numerów innych sekcji.
Uwaga! Jeżeli do systemu podłączony został moduł, który błędnie komunikuje się z centralą po wejściu do sekcji [902]
zostanie on wykasowany z systemu.
[903] - Wyświetlenie znalezionych przez centralę modułów i klawiatur
Po wejściu do powyższej sekcji klawiatury systemowe LCD wyświetlą wszystkie moduły, które zostały przypisane do
systemu.
Na klawiaturach LED system informuje o przypisanych modułach poprzez świecenie poszczególnych diod lub cyfr. Tabela
poniżej obrazuje świecenie której z diod lub cyfr odpowiada danemu modułowi.
Na klawiaturach Ikonowych numery modułów są przewijane na wyświetlaczu od najniższych do najwyższych.
Numer diody lub cyfra
1-8
18
19
26 - 29

Nazwa modułu
Klawiatury nr 1 - 8
PC5208
PC5204
PC5200 nr 1 - 4

[990] - Włączenie blokady Kodu instalatora
Jeśli Blokada Kodu Instalatora jest włączona, centrala będzie chronić kod instalatora i dane programowe przed
przywróceniem ich do ustawień fabrycznych, przy dokonywaniu resetu centrali drogą sprzętową. W takim przypadku
możliwy jest jedynie reset programowy.
Jeżeli instalator zapomniał kodu instalatorskiego przy włączonej opcji Blokady Kodu Instalatora, nie ma możliwości
przeprogramowania centrali. Centralę można wysłać do Serwisu firmy AAT w celu odblokowania. Za odblokowanie kodu
instalatora pobierana jest opłata.
W celu włączenia Blokady Kodu Instalatora należy:
Krok 1
Wejść w programowanie instalatorskie.
Krok 2
Wprowadzić numer sekcji [990].
Krok 3
Wprowadzić Kod Instalatora.
Krok 4
Wprowadzić ponownie numer sekcji [990].

[991] - Wyłączenie blokady Kodu instalatora
Gdy opcja ta jest wyłączona to podczas resetu centrali Kod Instalatora i wszystkie programowalne wartości przyjmą
ustawienia fabryczne.
W celu wyłączenia Blokady Kodu Instalatora należy:
Krok 1
Wejść w programowanie instalatorskie.
Krok 2
Wprowadzić numer sekcji [991].
Krok 3
Wprowadzić Kod Instalatora.
Krok 4
Wprowadzić ponownie numer sekcji [991].

[999] - Przywrócenie ustawień fabrycznych centrali
Niekiedy istnieje potrzeba powrotu do ustawień fabrycznych (centrali lub modułu). System umożliwia przywrócenie do
ustawień fabrycznych centrali. Arkusze Programowania zawierają informację o ustawieniach fabrycznych.
Uwaga! Powrót do ustawień fabrycznych centrali nie dotyczy klawiatur. Każda klawiatura LCD musi być resetowana indywidualnie.
Klawiatury LED wymagają ręcznej zmiany ustawień po wejściu do sekcji [000] na każdej klawiaturze.
Reset centrali (sprzętowy)

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych centrali należy:
Krok 1
Wyłączyć zasilanie sieciowe i akumulator.
Krok 2
Odłączyć wszystkie przewody z linii 1 i zacisków PGM1.
Krok 3
Krótkim przewodem zewrzeć zaciski linii 1 i PGM1.
Krok 4
Włączyć zasilanie sieciowe centrali.
Krok 5
Po 30 sekundach reset centrali jest zakończony (na klawiaturze LED zapala się dioda linii 1).
Krok 6
Wyłączyć zasilanie AC i podłączyć przewody tak, jak były podłączone wcześniej.
Uwaga! Do zasilania centrali przy przywracaniu ustawień fabrycznych należy używać tylko zasilania sieciowego AC. Ustawienia te
nie zostaną przywrócone przy zasilaniu z akumulatorów.

Reset centrali (programowy)
W celu przywrócenia ustawień fabrycznych centrali należy:
Krok 1
Wejść w programowanie instalatorskie.
Krok 2
Wprowadzić odpowiedną sekcję [999].
Krok 3
Wprowadzić kod instalatora.
Krok 4
Wprowadzić ponownie odpowiednią sekcję [999].
Reset do ustawień fabrycznych zajmie centrali kilka sekund. Możliwość używania klawiatury oznacza zakończenie resetu.
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